
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: آماده ایم در توسعه 
فناوری هسته ای در جهت رفاه مردم و جوامع اسالمی 
با کشــورهای جهان اســالم همکاری کنیم تا همه با 
هم مســیر تمدن نوین اســالمی را هموارتر کنیم.به 
گزارش خبرگزاری مهر،در آستانه سالروز میالد پیامبر 
گرامی اسالم )ص( و هفته وحدت، جمعی از مهمانان 
ســی  و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، 
روز )شــنبه( اول آبــان ۱۴۰۰ از راکتــور تحقیقاتی 
شــهید فخری زاده )تهران(، مرکز تولید رادیودارو در 
پردیس شهید شهریاری و همچنین نمایشگاه آخرین 
دستاوردهای صنعت هسته ای بازدید کردند.در ابتدای 
این بازدید بهــروز کمالوندی معاون امــور بین الملل 
حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی طی 
سخنانی، گفت: رجاء واثق دارم، همگرایی، هم افزایی و 

انسجام اندیشــمندان قلمرو اسالمی زیر پرچم اسالم عزیز، سبب اتحاد امت 
اســالم و ارتقای ملل اســالمی در برابر بدخواهان، کژاندیشان و مستکبران 
خواهد شــد.وی اظهار کرد: امت اســالم در برهه ای بحران زا و به قول رهبر 
فرزانه و عزیزمان، در یک پیچ تاریخی سرنوشت ساز قرار دارد. از طرفی، رشد 
زایدالوصف علوم و فناوری های گوناگون، موجب رفاه و پیشرفت زندگی بشر و 
تسلط بر طبیعت شده و از طرف دیگر همین علم و فناوری، در دست دزدان 
چراغ به دســت و عالمان بی عمل، ســبب یکه تازی، استثمار و استعمار ملل 
کمتر برخوردار توســط مستکبران شده است. از یک  سو با خلق سازمان های 
بین المللی، موجب تســهیل روابط و تعامل بیشــتر ملل جهان در جهت رفع 
مشــکالت و پر کردن خالء کاستی های مختلف شده و از سویی دیگر، همین 
سازمان های به ظاهر بین المللی، در دست خودمحوران و بازیچه خودکامگان 
شده و از هیچ فرآیندی برای تحقیر و تحدید ملل دیگر فروگذاری نمی کنند.

وی افزود: در این فضای پر تنش و وهم آلود، جهان اسالم با رنسانس خود، نه  
تنها موظف به توسعه و پیشرفت خود با توسل به دانش و فناوری های جدید 
است، بلکه باید با ارتقاء اندیشه اسالمی و نگرش توحیدی و اتکال به خداوند 
منان، مسیر سبز پیشرفت خود را با الگویی اسالمی و برآمده از آیات و روایات 
و متکی بر خود و نه بر غیر خود هموار کند و این همان مســیری اســت که 
در نهایت به تمدن نوین اســالمی خواهد انجامید.معاون سازمان انرژی اتمی 
در ادامه با اشــاره به یکجانبه گرایی و یکه تازی مستکبران جهان و دشمنان 
دنیای ،اســالم گفت: هم اکنون جهان اســالم واجد سرمایه های گران سنگی 
است. این سرمایه ها، نتیجه تالش اندیشمندان و متفکرانی است که در طول 
تاریخ با مجاهدت های فراوان به دســت آمده اند. بی تردید، آنچه از کنفرانس 
وحدت اســالمی باید سربرآرد، همانا ســاختارها و سازوکارهای تمدن نوین 
اســالمی و تبیین و ترسیم کردن مسیر رسیدن به آن در این دوره ابهام آلود 
و در حضور تنش های عدالت ســوز در صحن بین المللی است.کمالوندی ادامه 
داد: سرعت تحوالت به حدی است که دمی را نباید آسایید و فرصتی را نباید 
از دســت داد. امت اســالمی در معرض و بعضاً در محاصره یکه تازان عرصه 
جهانخواری قرار دارد. وضعیت خطیر فعلی که آینده چند ۱۰ سال بلکه یک 
یا دو ســده پیش روی جهانیان را رقم خواهد زد، برهه زمانی بسیار حساسی 
اســت که باید با درک درست از آن برای ســاختن جهانی امن و آماده برای 

تعالی انســان ها بهره جست.وی در خصوص دستیابی 
و دستاوردهای سترگ و غرورآفرین فناوری هسته ای 
اظهار کــرد: ما در اینجــا تمام تالش خــود را برای 
دســتیابی به مرزهای علم و فناوری هسته ای معطوف 
داشــته ایم و علی رغم همه مخالفت ها و دشمنی های 
فــراوان در عرصــه بین المللی، در صنعت هســته ای 
دستاوردهای ســترگ و غرورآفرینی کسب کرده ایم، 
در مسیر کســب این دستاوردهای بزرگ از همه  چیز 
مایــه گذاشــته ایم و عزیزانی را که هرکــدام مردانی 
رشــید و عالمانی فقید بوده اند را در راه اعتالی اسالم 
و امت اســالمی تقدیم کرده ایــم، از این  بین می توانم 
به شــهیدان بزرگواری چون دکتر علی محمدی، دکتر 
شــهریاری، مهندس احمدی روشــن و آخرین آن ها 
شــهید فخری زاده اشــاره کنم، همچنین باید بگویم 
که تالش های مســتمر دشمنان اســالم برای نابودی این صنعت ارزشمند از 
طریق توطئه های مختلفی چون خرابکاری صنعتی، ســایبری، بمبگذاری و 
طرق مختلف به کار برده شــده، خوشبختانه راه به جایی نبرده و این صنعت 
همچنان شــاداب و هر روز شــکوفاتر از قبل به  پیش می رود.معاون سازمان 
انرژی اتمی افزود: ملت بزرگ ایران اســالمی رودررو، سینه  به  سینه و چشم 
در چشــم دشمن انداخته و از حق خود نگذشته است که اگر چنین می شد 
پاســخی در پیشــگاه پیامبر اعظم صلوات اهلل علیه و شهدای اسالم در طول 
تاریخ نداشــتند.کمالوندی با اشــاره به توانمندی دانشمندان ایران اسالمی 
در فتــح قله های دانش، تصریح کرد: بدون شــک یکی از ارکان تمدن نوین 
اسالمی علم و فناوری اســت و همین سرمایه می تواند عامل وحدت جهان 
اســالم و قلمرو اســالمی باشد. به مصداق آیه شــریفه »هل یستوی الذین 
یعلمــون و الذین الیعلمون« هرکدام از ما موظفیم به ســهم خود و با تکیه 
بر داشــته های خود به این امر مهم روی  آوریم و با تشریک  مساعی در این 
زمینه به تکلیف اســالمی خود عمل کنیم، خوشبختانه ایران اسالمی امروز 
در همه شاخه ها و رشــته های فناوری و صنعت هسته ای قله های پیشرفت 
را در نوردیده اســت.وی افزود: هــزاران متخصص این صنعت در حوزه های 
اکتشــاف و اســتخراج اورانیوم گرفته تا تبدیل و غنی سازی و ساخت انواع 
سوخت هسته ای، نیروگاه اتمی، رادیودارو، کاربرد آن در صنعت و کشاورزی، 
لیزر و کوانتوم و گداخت و غیره در تالش دائم هســتند و باعث شــده اند تا 
ایران در جایگاه نسبتا باالیی قرار داشته باشد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
اعالم کرد: آماده ایم تا در توســعه فناوری هســته ای در جهت رفاه مردم و 
جوامع اسالمی با کشورهای جهان اسالم همکاری کنیم تا همه با هم مسیر 
تمدن نوین اســالمی را هموارتر کنیم، با کمک یکدیگر، شــانه  به  شــانه و 
دســت در دست هم، این مسیر سبز را برای اعتالی اسالم و امت اسالمی با 
صالبت طی کنیم، به امید آینده درخشــان در پرتو تمدن نوین اسالمی.در 
این بازدید، مهمانان ســی  و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، 
با زیرســاخت های علمی و تحقیقاتی، دســتاوردها و توانمندی های صنعت 
هســته ای جمهوری اســالمی ایران در حوزه راکتور و تولید رادیو دارو آشنا 
شــدند و در پایان از نمایشگاه ویژه دســتاوردهای صنعت هسته ای کشور 

بازدید کردند.
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رئیسی:
  اقتصاد را به مذاکره

 گره نمی زنیم

رئیس جمهور گفت:ما به آنچه تعهد کردیم پایبند هســتیم 
اما آمریکا و اروپایی ها دچار بحران در تصمیم گیری هســتند.

به گزارش تسنیم، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
در دیدار جمعی از مســئوالن نظام و میهمانان شرکت کننده 
در سی وپنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی با رهبر 
انقالب وجود پیامبر اکرم)ص( را بزرگترین نعمت و قله تحول 
برای بشــریت خواند و گفت: امام تحول خواه ما نیز به تبعیت 
از رســول اکرم)ص( و با توکل به خــدا و اتکاء به مردم قیام 
کرد و امروز نیز سند گام دوم انقالب راهنمای تحول در همه 
بخش های کشور و پاسخ به نیاز مردم است.رئیس جمهور در 
بخش دیگری از سخنان خود مسئله کرونا و تأمین کاالهای 
اساســی را دو دغدغه اصلــی در آغاز کار دولت برشــمرد و 
گفت: امروز با واکسیناســیون گسترده گام بزرگی در صیانت 
از ســالمت مردم برداشته شــده و با تأمین کاالهای اساسی 
نگرانی ها در این زمینه رفع شده است.آیت اهلل رئیسی، سیاست 
خارجی کشور را تعامل گسترده با دنیا به ویژه همسایگان بیان 
کرد و با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن 
گره نمی زنیم، گفت: ما به آنچه تعهد کردیم پایبند هســتیم 

اما آمریکا و اروپایی ها دچار بحران در تصمیم گیری هستند.

رهبر انقالب در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی:

»عدالت« سرلوحه همه تصمیمات مسئوالن باشد
2دولت هایی که با صهیونیست ها عادی سازی کردند خطایشان را جبران کنند
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کمالوندی خبر داد؛

 آمادگی برای همکاری با کشورهای اسالمی
 در توسعه فناوری هسته ای
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رئیسی در ستاد ملی کرونا:گزیده خبر

مردم را به واکسیناسیون ترغیب کنید
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: وحدت و اتحاد مســلمانها یک امر تاکتیکی نیست 
که بعضی خیال کنند حاال به خاطر شرائط خاصی ما بایستی باهمدیگر متحد باشیم، 
نه یک امر اصولی اســت.به گزارش فارس، در خجسته سالروز والدت با سعادت پیامبر 
رحمت حضرت محمــد مصطفی)ص( و حضرت امام جعفر صــادق)ع(، رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس 
بین المللــی وحدت اســالمی، دو وظیفه مهم برای امت اســالمی را »تبیین و ترویج 
جامعیت اســالم در همه شئون زندگی بشــر« و »تقویت اتحاد مسلمانان« خواندند و 
خاطرنشان کردند: وحدت اسالمی یک امر اصولی و فریضه قرآنی است و تحقق هدف 
واالی ایجاد تمدن نوین اسالمی بدون اتحاد شیعه و سّنی ممکن نیست.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تبریک این دو میالد مسعود به ملت ایران و به همه امت اسالمی و آزادگان 
جهان، والدت حضرت ختمی مرتبت را حادثه ای بسیار عظیم و سرآغاز دوره ای جدید 
از تفضالت الهی در زندگی بشر خواندند و افزودند: خداوند با ابالغ برنامه کامل سعادت 
بشــر به پیامبــر، او را مأمور به اجرا و مطالبه این برنامه از پیــروان خود کرد بنابراین 
مؤمنیــن در هر دوره ای از زمــان باید وظایف خود را بشناســند و به آن عمل کنند.

ایشان، »ادای حق جامعیت اسالم« و »اتحاد مسلمین« را دو مورد از مهمترین وظایف 
امروز امت اســالمی دانستند و در تبیین مورد اول گفتند: قدرتهای سیاسی و مادی از 
گذشــته اصرار دارند که اســالم را نه یک دین جامع و دارای برنامه برای همه شئون 
زندگی بشر، بلکه منحصر در عمل فردی و عقیده قلبی معرفی، و با تئوریزه کردن آن 
از زبان نویسندگان و روشنفکران، اینگونه القاء کنند که اسالم در مسائل مهمی مانند 
»تمدن سازی و مدیریت جامعه«، »اقتصاد و تقسیم قدرت و ثروت«، »جنگ و صلح«، 
»سیاست داخلی و خارجی«، »اقامه عدل و مقابله با ظلم و اشرار« نه مرجع فکری است 

و نه راهنمای عملی.

 عرصه فعالیت اسالم همه گستره و شئون زندگی بشر است
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه متون اســالمی صریحاً چنین برداشتی از اسالم را نفی 
می کند، ادای حق اسالم را در گرو تبیین و ترویج این واقعیت مهم برشمردند و افزودند: 
عرصه فعالیت و دخالت اسالم، همه گستره و شئون زندگی بشر از اعماق قلب و مسائل 
عبادی تا مســائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بین المللی است و کسی که 
ایــن معنا را انــکار کند، قطعاً به بّینات و آیات متعدد قرآن کریم توجه نکرده اســت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید اسالم به مسائل اجتماعی و وظیفه مهم تمدن سازی را 
نشان دهنده اهتمام آن به حاکمیت دانستند و گفتند: مطالبه نظم اجتماعی در اسالم 

بدون توجه به مســئله حاکمیت و تعیین امام ممکن نیست و در قرآن نیز از پیامبران 
به عنوان امام یعنی رهبران و فرماندهان جامعه یاد شــده است.ایشان تبیین جامعیت 
اسالم در همه شــئون را وظیفه علما، روشــنفکران، محققان و استادان جهان اسالم 
خواندند و افزودند: البته جمهوری اسالمی در این زمینه وظیفه سنگین تری برعهده دارد 

و مسئوالن کشور بویژه مسئوالن فرهنگی باید به وظیفه خود عمل کنند.

رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان با تأکید بر مسئله مهم »اتحاد مسلمین«، 
از چند چهره پر تالش در عرصه اتحاد اسالمی همچون مرحوم آقای تسخیری، مرحوم 
آقای واعظ زاده، شــهید شیخ محمد رمضان البوطی، شــهید سیدمحمد باقر حکیم، 

مرحوم شیخ احمد الّزین و مرحوم شیخ سعید شعبان تجلیل کردند.

 وحدت اسالمی یک امر اصولی است نه تاکتیکی
ایشان اتحاد مســلمانان را فریضه ای قطعی و دستور قرآنی خواندند و افزودند: وحدت 
اسالمی یک امر اصولی است نه امر تاکتیکی و مخصوِص شرایط خاص، و این هم افزایی 
موجب قوی شدن مسلمانان می شــود تا در ارتباطات با کشورهای غیر اسالمی نیز با 
دســت پُر وارد تعامل شوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، علت تأکیدهای مکرر بر مسئله 
وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تالش های جدی دشــمنان برای افزایش فاصله ها 
خواندند و گفتند: امروز کلمه شیعه و سّنی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها هم وارد شده 
در حالی که آنها با اصل اسالم مخالف و دشمن هستند.رهبر انقالب با اشاره به تالش های 
آمریکا و عوامل دست آموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسالمی، خاطرنشان 
کردند: انفجارهای تأســف بار و گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان 
و نمازگزار از جمله همین حوادث اســت که به دســت داعش انجام شد و آمریکایی ها 
صراحتاً بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم.ایشان گردهمایی و اجتماعات ساالنه 
در موضوع وحدت را کافی ندانستند و افزودند: در این زمینه باید بحث، تبیین، تشویق، 
برنامه ریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود و به عنوان نمونه در همین قضیه افغانستان، 
یکی از راههای جلوگیری از حوادث، حضور مسئوالن محترم کنونی این کشور در مراکز 

و مساجد و یا تشویق برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترک است.

 شاخص اصلی وحدت، فلسطین است
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اســالمی را جز با اتحاد 
شــیعه و سّنی ممکن ندانستند و گفتند: شــاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه 

فلســطین است و هر چه جدیت بیشــتری برای احیاء حقوق فلســطینیان به خرج 
داده شود، اتحاد اســالمی تقویت می شود.ایشان، اقدام بعضی دولت های منطقه برای 
عادی ســازی روابط با رژیم غاصب صهیونیســتی را گناه و خطایــی بزرگ خواندند و 
افزودنــد: این دولت ها باید از این حرکت و راه ضد وحدت اســالمی برگردند و خطای 

بزرگ خود را جبران کنند.

امروز بیش از هر چیز به صبر و پایداری در مقابل مشکالت نیاز داریم
رهبــر انقالب در بخش پایانی سخنان شــان خطاب به ملت ایــران، پیروی از پیامبر 
عظیم الشأن اسالم را در گرو تبعیت و الگو قرار دادن از آن حضرت بویژه درسه موضوع 
»صبــر«، »عدل« و »اخالق« دانســتند و گفتند: صبر یعنی پایــداری و مقاومت در 
مقابل گناه و سســتی در انجام وظیفه، و همچنین مقاومت در مقابل دشمن و مصائب 
گوناگون.ایشان با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر چیز به پایداری نیاز داریم، خطاب به 
مسئوالن افزودند: با پایداری و مقاومت، و تحمل فشارها و مشکالت، راه را ادامه دهید 
و متوقف نشوید.حضرت آیت اهلل خامنه ای، عدل را مهمترین هدف میانی بعثت پیامبران 

برشمردند و افزودند: قرآن کریم حتی عدالت را درباره دشمنان الزم می داند.

در همه موارد باید مسئله عدالت مورد توجه باشد
ایشــان خاطرنشان کردند: در مقوله عدالت نیز مسئوالن مخاطب اول هستند. در همه 
تصمیمات و مقررات باید مســئله عدالت مورد توجه باشد و در مواردی که الزم است 
پیوست عدالت برای تدوین و اجرای آنها در نظر گرفته شود.رهبر انقالب با تأکید بر رفتار 
عادالنه در همه شــئون و محدود نکردن آن به تقسیم اموال و ثروت ها، به عنوان نمونه 
به فضای مجازی اشــاره و خاطرنشــان کردند: گاهی در فضای مجازی با خالف گویی، 
تهمت و قول بغیر علم، بر خالف عدالت رفتار می شود که هم افرادی که با این فضا سر 
و کار دارند و هم کسانی که مسئولیت آن را در اختیار دارند باید مراقبت کنند.ایشان 
افزودند: باید یاد بگیریم عادالنه رفتار کنیم و حتی در موقعیتی که حرف کسی را قبول 
نداریــم، مخالفت خود را با تهمت، دروغ و اهانت آلوده نکنیم.»پیروی از اخالق نبوی« 
آخرین نکته ای که رهبر انقالب به آن اشاره کردند و گفتند: اخالق اسالمی یعنی تواضع، 
گذشت، سهل گیری در مسائل شخصی، احسان، و پرهیز از دروغ، تهمت و سوءظن به 
مؤمنین باید به عنوان یک دســتورالعمل دائمی مورد توجه قرار داشــته باشد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اینکه ما ادعا می کنیم مســلمان و جمهوری اســالمی 

هستیم باید با اقدام همراه باشد و در عمل پیرو پیامبر عظیم الشأن باشیم.

امیرعبداللهیان در دیدار دبیرکل سازمان اکو:
مذاکرات هسته ای به زودی از سرگرفته 

می شود
وزیر امور خارجه به گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپایی در تهران و ادامه آن 
در بروکســل اشــاره کرد و گفت: به زودی مذاکرات هسته ای با ۱+۴ از سر 
گرفته خواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مالقات خسرو ناظری 
دبیرکل جدید ســازمان همکاری اقتصادی )اکو( با حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه، طرفین در خصوص نقش سازمان اکو در منطقه و تقویت 
همکاری ها مابین کشورهای عضو رایزنی کردند.وزیر امور خارجه کشورمان 
از اجرای برخی طرح هــای زیربنایی و درازمدت در حوزه های حمل و نقل، 
تجــارت، مالی و بانکی در اکو اظهار رضایت و ابراز امیدواری کرد، طرح های 
ناتمــام در دوره دبیرکلی ایشــان به اتمام برســد.وی همچنین از عملیات 
تروریستی اخیر در افغانستان که از کشورهای مهم عضو اکو می باشد اظهار 
تاســف کرد.امیرعبدللهیان همچنین به گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپایی 
در تهران و ادامه آن در بروکســل اشاره و افزود: به زودی مذاکرات هسته ای 
با ۱+۴ از ســر گرفته خواهد شد.دبیرکل اکو نیز در این دیدار ضمن اظهار 
خوشــحالی از حضور در ایران، از حمایت موثر جمهوری اســالمی ایران در 
خصوص انتخاب خود تشــکر و گزارشی از فعالیت های سازمان اکو از جمله 
فرایند آماده سازی نشست سران اکو که قرار است در ۷ آذرماه در عشق آباد 
با حضور روسای جمهور کشورهای عضو برگزار شود ارائه کرد.وی همچنین 
با تاکید بر نقش محوری جمهوری اســالمی ایران در اکو، خواســتار تداوم 
حمایت های کشــورمان از این سازمان مهم منطقه ای شد.وزیر امور خارجه 
نیز بر استمرار حمایت قوی جمهوری اسالمی ایران از سازمان اکو و دبیرکل 
تاکید و اظهار امیدواری کرد در نشست سران اکو که با حضور ریاست محترم 
جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد شد تصمیمات مهمی برای شکوفایی 
بیشــتر همکاریهای منطقه ای گرفته شود.شایان ذکر است خسرو ناظری از 

کشور تاجیکستان اخیراً به عنوان دبیرکل اکو منصوب شده است.

پاسخ شمخانی به اظهارات اردوغان
 ایران ترسی از اقوام ندارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنان اردوغان گفت: ترس از 
اقوام، سهم حکومتی است که با داغ و درفش با آنان روبرو می شود نه ایران 
که گلستانی از اقوام است.به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در توئیتر در واکنش 
به سخنان اخیر رئیس جمهور ترکیه نوشت: بزرگ نمایی هیبت پوشالی رژیم 
صهیونیستی توســط حاکمی که داعیه رهبری جهان اسالم را دارد، نشانه 
قدرت اســت یا مسلمانی!؟وی ادامه داد: ترس از اقوام، سهم حکومتی است 
که با داغ و درفش با آنان روبرو می شود نه ایران که گلستانی از اقوام است.

در تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و آذربایجان مطرح شد؛
درخواست از باکو برای تسهیل در تردد 

کامیون های ایرانی
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان 
درخواســت کــرد کــه جمهوری 
آذربایجــان در تــردد کامیون های 
ایران در مرز دو کشــور تســهیل 
ایجاد کند.به گــزارش خبرگزاری 
مهر، حســین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشورمان و »جیحون 
وزیــر خارجه جمهوری  بایرامف« 
آذربایجانه در یک گفتگوی تلفنی 
در خصــوص روابط دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.امیرعبداللهیان 
در این مکالمه با اشــاره به تماس های ســازنده اخیر دو وزیر، از آزادی دو 
راننده ایرانی بازداشــتی در جمهوری آذربایجان تمجید کرده و این اقدام را 
اقدامی ســازنده توصیف کرد که می تواند فضای الزم را جهت حل و فصل 
ســوءتفاهمات فراهم نماید.وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین گام های 
مثبت بیشتر و تسهیل تردد کامیون های ایرانی در مناطق مرزی با جمهوری 
آذربایجان را خواســتار شــد.امیرعبداللهیان در این تمــاس بر لزوم اتخاذ 
رویکردی مثبت و نگاه دو کشــور به آینده تأکید کرد و فعال ســازی هرچه 
سریع تر کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را مورد تأکید قرار داد.وزیر 
امور خارجه کشورمان در این تماس خاطرنشان کرد: تهران مصمم به توسعه 
و تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه با باکو است.»جیحون بایرامف« وزیر 
امــور خارجه آذربایجان هم در این گفتگوی تلفنی با اســتقبال از گام های 
مثبت دو کشور برای حل و فصل ســوءتفاهمات، آزادی دو راننده ایرانی و 
دســتور نهادهای ذی ربط در ایران در خصوص قوانین تردد مرزی را پیامی 
از سوی دو طرف در جهت حل سوءتفاهمات خواند.وزیر خارجه آذربایجان 
همچنین تعریف پروژه های مشترک اقتصادی میان دو کشور را دارای آثاری 
مثبت توصیف کرده و فعال ســازی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور 
را خواســتار شــد.در پایان این تماس، دو طرف در خصوص ادامه رایزنی ها 

توافق کردند.

قم- یکــی از مراجع تقلید خطاب بــه رئیس مجلس گفت: 
نمایندگی مجلس امانتی از ســوی مردم اســت و شما باید 
خــود را برای نگاهــداری از این امانت آمــاده و جامعه را از 
لحاظ سیاســی، اقتصادی و فرهنگی تقویت کنید.به گزارش 
خبرگزاری مهر، آیت اهلل حسین نوری همدانی صبح پنجشنبه 
در دیدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه توفیق یکی از نعمات پروردگار برای انسان است تا 
کار خیر کند، گفت: توفیق نعمت بزرگی است که به هر کس 
داده نمی شــود از این رو توفیقی که به شما داده شده بسیار 

مهم اســت به خصوص که طبق فرمایش امام )ره( مجلس در 
رأس امور بوده و امروز شــما برای این مهم انتخاب شــده اید.

این مرجع تقلید شــیعیان ادامــه داد: امام )ره( در ۱۰ بخش 
از صحیفه نور این حدیث نبوی را ذکر کرده اند که همه شــما 
مدیریت داشــته و درباره موضوعی که تحت نظر شماســت 
مسئولیت دارید. هر انسانی مدیریتی دارد از خودش گرفته تا 
خانواده اش، مملکت و دنیایش مدیریت و مسئولیت دارد لذا 
همه شــما درباره صحنه های تحت نظر شما، مسئول هستید 
که مسئولیت مجلس شورای اسالمی، مسئولیتی بزرگ است 
که شــما توفیق دارید تا وظایف مربوط به آن را انجام دهید.

وی افزود: امام علی )ع( در خطبه ای فرمودند شــما مسئول 
هســتید و اصوالً انسان برای ســاختن جامعه مسئول است 
که این ســاختن را باید از خود آغــاز کند. طبق فرموده امام 
مسئولیت شما خیلی وسیع است و باید از سرزمین ما حمایت 
کنید که این توفیقی برای شما است.آیت اهلل نوری همدانی با 
اشاره به آیه ای از قرآن کریم که خداوند در آن فرموده ای اهل 
ایمان! قیام کنید برای اجرای عدالت، اظهار داشــت: این افراد 
در دنیا نمونه هســتند و نظر امــام )ره( نیز همین بود. از این 
رو باید موضوعی در دنیا ایجاد کنید که نمونه باشد و انقالب 

اســالمی نمونه ای برای جهان است که نظیر ندارد و زمینه ای 
برای ظهور امام زمان )عج( است.این مرجع تقلید در ادامه نهج 
البالغه حضرت امیرالمؤمنین )ع( را یک نمونه برای استفاده 
دانست و افزود: امام )ع( می فرمایند اگر هفت اقلیم روی زمین 
را به من بدهند، من دانه ای را از دهان مورچه ای نمی گیرم لذا 
برای مبارزه با ظلم و برقراری عدالت جدیت دارند و مهم ترین 
کار شــما نیز برقراری عدالت در برابر ظلم و فقر در جامعه و 
ایجاد حق اســت.وی در ادامه با بیان اینکه نمایندگی مجلس 
امانتی از ســوی مردم برای شما اســت، یادآور شد: شما باید 
خود را بــرای نگاهداری از این امانت آماده کنید؛ جامعه را از 
لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقویت کنید و از آنجایی 
که عزت از آن خدا، پیغمبر )ص( و مؤمنان اســت شــما باید 
آن را در برابر دشــمنان حفظ کنید.آیت اهلل نوری همدانی در 
ادامه تأکید کرد: توجه کنیــد کاری که می کنید برای مردم 
باشــد، در کنار آنها باشید و مشکالتشان را درک کنید. مردم 
از بازدیدهای حضوری شما بسیار خوشحال می شوند و اخالق 
خوب شما با آنها بسیار مهم است که نباید آن را ترک کنید.

این مرجع تقلید ادامه داد: من رسانه های داخلی و خارجی را 
دنبال می کنم و می دانم کار شــما بسیار مهم است و دشمن 

نیز در برابر شما صف آرایی کرده، آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
عربستان سعودی لحظه ای از فکر علیه ما بیکار نیستند از این 
رو لحظه ای نباید بی تفاوت بود.وی همچنین با اشاره به نامه 
امام علی )ع( به مالک اشــتر زمان عزیمت به مصر که منجر 
به شــهادت او نیز شد، گفت: نامه ۵۳ نهج البالغه در سازمان 
ملل به عنوان یک منشــور کامل است لذا جلساتی برای این 
موضوعات بگذارید و تابلویی در محل کار خود قرار دهید. امام 
علی )ع( به مالک می فرمود: مالک! دل خود را از محبت مردم 
سرشــار کن. مردم دو صنف هستند؛ اگر مسلمانند که برادر 
دینی شما هستند و اگر مســلمان نیستند مانند شما انسان 
هستند؛ این فرهنگ اسالم اســت.آیت اهلل نوری همدانی در 
پایان ســخنان خود با بیان اینکه از ابتدا در ایران، مسیحی و 
یهودی ها حضور داشته و علما نیز تالش داشتند نسبت به آنها 
مانند ایرانیان مسلمان رفتار کرده و هیچگاه سختگیری برای 
آنها وجود نداشــته است، خاطرنشان کرد: کسی که عدالت را 
برقرار کند نور چشم اســت. مردم ستون دین و حمایت آنها 
ســپری در برابر دشمن است از این رو باید به آنها توجه کرد. 
چنانچــه در جنگ تحمیلی نیز همین مــردم در عرصه های 

جنگ حاضر شدند.

هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس 
ازبکستان دیدار کرد

 هیات پارلمانی ایران که به منظور نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان 
به این کشور سفر کرده است عصر امروز با رییس مجلس قانون گذاری ازبکستان 
دیدار کرد.  به گزارش  ســفارت ایران در تاشــکند، هیات پارلمانی جمهوری 
اسالمی ایران به سرپرستی غالمرضا نوری قزلچه رییس گروه دوستی پارلمانی 
ایران و ازبکستان که به دعوت کمیسیون برگزاری انتخابات این کشور به تاشکند 
سفر کرده است، عصر شنبه با نورالدین جان اسماعیل اف رییس مجلس قانون 
گذاری ازبکســتان دیدار و گفت وگو کرد.  در این دیدار، نوری قزلچه با تشــکر 
از مهمان نوازی دولت ازبکســتان، با اشاره به اصالحات چند سال اخیر در این 
کشــور، ابراز امیدواری کرد که انتخابات پیش رو با موفقیت برگزار شود.وی با 
اشــاره به ضرورت همکاری پارلمانی میان دو کشور، بر توسعه روابط فی مابین 

در حوزه اقتصادی و ترانزیت و همچنین همکاری درباره افغانستان تاکید کرد.
رییس مجلس قانون گذاری ازبکســتان نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن ســفر 
گذشته خود به ایران و دیدار با رییس محترم جمهوری و رییس محترم مجلس 

شورای اسالمی، تداوم رایزنی های مقامات دو کشور را خواستار شد.

آیت اهلل نوری همدانی تاکید کرد؛

ضرورت تقویت جامعه 
از لحاظ سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی
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گزیده خبر  موافقان و مخالفان چه می گویند؟

تصمیم سرنوشت ساز دولت برای ارز ۴۲۰۰
درحالی که موافقان سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
بر چالش توزیع رانت ارزی و عدم استفاده بخش مهمی از مردم 
از منافع آن تاکید دارند، برخی مخالفان نیز به موضوع خسارت 
معیشــتی و اجتماعی ناشی از حذف یکباره این ارز اصرار دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، از اواسط سال 
1398 بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شــده اســت. البته 
دولت دوازدهم به مرور بســیاری از کاالها را از فهرست دریافت 
این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کاالهای مشمول ارز دولتی 
از ۲5 قلم به 6 یا 7 قلم کاال کاهش یافته اســت. هم اکنون تنها 
نهاده  های دامی در کنار، آرد و گندم، دارو و تجهیزات پزشــکی 
مشــمول این ارز هســتند. البته باید به این نکته نیز در همین 
ابتــدای بحث تاکید کرد که با وجود حــذف ارز دولتی وارداتی 
کاالیی مثل برنج هیچ گونه یارانه ای به مردم ارائه نشده است. به 
طور کلی  این مســئله یعنی حذف ارز دولتی و واردات کاالهای 
اساســی با قیمت بازار آزاد موافقان و مخالفان سرســختی دارد 
چرا که هر کدام از طرفیــن دالیل قدرتمندی را ارائه می کنند.

از جمله دالیلی که موافقان حذف سیاســت ارز ترجیحی به آن 
استناد می کنند، مشــکالت مربوط به رانتی است که به افرادی 
خاص تعلق گرفته است. این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه 
دولت چندین ســال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده 
اما در نهایت کاالها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی 
می رسد.باید به این  نکته تاکید کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ موافقان 
قدرتمندی از جمله معاون اقتصــادی رئیس جمهور، وزیر امور 
اقتصاد و دارایی و برخی نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
همچنین برخی تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی 

و... را به همراه دارد.

پورابراهیمی ، خاندوزی و شمس الدین حسینی موافقان 
شناخته شده حذف ارز دولتی

احســان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه هایی 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعاالن اقتصادی تحمیل می کند، گفته 
بود: مدت هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما 
اجرایی نمی شــود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت 
مولّد بود بلکه باید هدایت گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم گیری 
در برخــی نهادها به جیب فعاالن اقتصادی هزینه بســیاری را 
تحمیــل می کند و قدرت رقابت را کاهــش می دهد.محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ گفت: ترجیح 
مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت 
کارت اعتباری به مصرف کننده اســت. در این روش، راه قاچاق 
معکوس اقالمی که قیمت پایین تری دارند، بسته می شود.محسن 
رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در جلسه فراکسیون 
فرهنگیان مجلــس گفته بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال 
می کنیم.در طرف مقابل مخالفان این اقدام معتقد هســتند در 
صورتی که دولت با این مســئله موافقت کند سبب رشد قیمت 
کاالهای اساسی که مستقیما با سفره مردم در ارتباط است خواهد 
شد، هر چند که ممکن است این رشد قیمت پس از مدتی تعدیل 
شود اما وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم به گونه ای است که 

باید مالحظات الزم در این خصوص صورت گیرد.

اشاره شمس الدین حسینی به ارز دولتی و اخالل در نظام 
اقتصادی و مضمحل کردن تولید

اخیرا ســید شمس الدین حســینی در همین رابطه گفت: »در 
اواخر سال 96 بدنبال بحران ارزی قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان 

اعالم شــد، برای کارشناسان ســوال این بود که این نرخ از کجا 
بدســت آمده است. بعدا مشخص گردید که در جلسه دولت هر 
یک از اعضا عددی را پیشــنهاد داده انــد و در نهایت میانگین 
اعداد پیشــنهادی به عنوان نرخ ارز دولتی تعیین شــده است  و 
این سرآغاز مشکالت بعدی شد. اولین هدف اول دولت وقت این 
بــود که با عرضه ارز ترجیحــی )۴۲۰۰ تومانی( بازار آن کنترل 
شــود، اما متاسفانه این طرح به هدف اول خود نرسید و  قیمت 
دالر به 3۰ هزار تومان هم رسید. اما تنها مشکل این نبود، بلکه 
»اخالل در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید« مشکل اصلی 
بود. به عنوان مثال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث مشکالتی  برای 
مرغداران، کشتارگاه ها و عامالن توزیع شد بنحوی که در حوزه 
انتخابیه اینجانب برخی از تولید کنندگان گفتند با این وضعیت 
دیگر مرغ تولید نمی کنند.«هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد هم 
دربــاره پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشــور گفت: 
میانگین شاخص تورم در سه ســال اخیر )پس از شوک ارزی( 
بیش از 1۲۰ درصد بود، در حالی که در اقالم مهم سبد خانواده 
مانند گوشت گوســفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که 
نشــان دهنده آن اســت که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره 
مردم نشده اســت.وی افزود: تخصیص این ارز، خسارات متعدد 
دیگــری مانند هدر رفت منابع ارزشــمند ارزی به بی ثمرترین 
شــکل و توزیع وسیع رانت شده اســت. باید در برخی از کاالها 
که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت 
دقیق به تولید کننده برسد و در کاالهایی که وابستگی چندانی 
به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع 

را مدیریت کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: ریشه مشکالت اقتصادی را 
باید در رانت ارز دولتی جست وجو کرد

در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید:ریشه بخش 
مهمی از مشکالت اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست های 
ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال کرد.خوانساری 
با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی شــود، گفت: ما از سویی با 
کسری بودجه گسترده مواجه هســتیم و از سوی دیگر تورم و 
رشد پایه پولی بسیار باالست. در کنار آن شیوع کرونا در کشور 
بســیار گسترده بوده و متاسفانه جان بســیاری از هموطنان ما 
را گرفته اســت. از این رو همانطور که دولت اعالم کرده، کرونا 
باید اولویت نخست باشــد و بخش خصوصی نیز در این زمینه 
آماده هرگونه همکاری خواهد بود. از طرف دیگر اما برای بهبود 
شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصالحات الزم و زیرساختی 

مشکالت موجود را به حداقل رساند.

مخالفان حذف ارز 4200 آن هم در شرایط تحریمی اقتصاد 
ایران چه می گویند؟

اما در آن ســوی میدان از جملــه مهم ترین مخالفان این طرح، 
امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و رئیس اسبق سازمان 
اموال تملیکی، حسین صمصامی )اقتصاددان و سرپرست سابق 
وزارت اقتصاد(، فرشاد مومنی )اقتصاددان و استاد تمام دانشکده 
اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی( و مرتضی افقه )اقتصاددان و 
استاد اقتصاد دانشــگاه اهواز(، حسین راغفر و... هستند.حسین 
صمصامی در برهه بررسی بودجه سال 1۴۰۰ در خصوص طرح 
مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ گفته بود: طرح حذف دالر ۴۲۰۰ 
یک دام برای مجلس است. بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و 
محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتی 175۰۰ 
باعــث افزایش قیمــت دالر آزاد به 3۰ هزار تومان می شــود. 
اشــتباه مهلک احمدی نژاد را تکرار نکنیم.ارسالن ظاهری نیز 
در خصوص سیاســت حذف ارز ۴۲۰۰ گفته بود: در چالش های 
ارزی باید کالن نگری جایگزین جزئی نگری شود تا دچار اشتباه 
راهبردی نشویم و شــرایط برای مردم بدتر نشود. امروز گوشت 
گوســفند به کاالی لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده اما 
به نظر می رســد با سیاست حذف یک شــبه ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی و افزایــش آن به 175۰۰ تومان عمال مرغ نیز به کاالی 
لوکس تبدیل می شود.فرشــاد مومنی در واکنشی تند در مورد 
این مسئله گفت: در کادر یک بازی نمایشی کسانی نمایندگان 
مجلس را فریب و اغواء می دهد تا بگویند ما سهم صندوق توسعه 
و اوراق مشارکت را نخواستیم بجای آن می خواهند قیمت پایه ی 
دالر را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد 
در بودجه باشــد. این بدین معنا است که ما با فاجعه های بزرگ 
انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در صورتی که این ندانم کاری 
تحقق پیدا کند روبرو خواهیم شــد.مرتضی افقه  نیز با اشاره به 
وعده وزیر صمت درخصوص حذف دالر از اقتصاد گفت: متاسفانه 
اخیرا وعده هایی داده می شود که بیشتر آنها نشدنی است و عمال 
باعث می شود که سرمایه اجتماعی )اعتماد جامعه( از بین برود. 
حذف دالر از اقتصاد ایران حداقل در کوتاه مدت یک کار نشدنی 
است. اقتصاد ما به واسطه تحریم های سنگین و بی تدبیری ها در 
ســال های اخیر به قدری شکننده شده است که قدرت انتخاب 
را از ما گرفتــه و نمی توانیم تصمیم بگیریم کــه ارز دیگری را 
جایگزین دالر کــرده و بدون دالر به مســیرمان ادامه دهیم.با 
توجه به اتفاقات سال 1398 این موضوع از حساسیت های باالیی 

برخوردار اســت و اگر دولت قصد دارد چنین اقدامی را صورت 
دهد پیــش از آن باید بتواند افکار عمومی را به درســتی اقناع 
و برای مردم تشــریح کند که در مقابل شوک قیمتی که حذف 
ارز ۴۲۰۰ بــه وجود می آورد، چــه اقداماتی را در جهت جبران 
انجام خواهد داد.در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان گفته 
است، قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زا است و مسئوالنی که 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایــت می کنند، اگر امروز مدعی 
هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی کند، باید آن را 
تضمین کنند. راغفر ادامه میدهد، دولت سیزدهم هر چند وعده 
کاهش قیمت ها را داده اما در عمل تصمیماتی می گیرند که باعث 
رشد تورم می شود، در این میان عده ای به پیامدهای این موضوع 
واقف نیســتند اما عده ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش 
قیمت ها هستند چراکه منافع انها در افزایش قیمت هاست. تمام 
این موضوعات نشان می دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش 
قیمت هــای ارز نبوده و این برنامه هــا فراتر از تصمیمات دولتی 
است. )درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت های یارانه و 
بن به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی( این پیشنهادات حرف های بسیار 
نامربوطی هستند چراکه کارت های اعتباری یا مدل های شبیه به 
آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می کند که خود تورم زا 
اســت و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی اعتبار 

می شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می دهد.

معاون پیشین وزیر اقتصاد: با این اقدام متهورانه جامعه 
فقیر را فقیر تر می کنیم

امین دلیری معاون پیشــین وزارت اقتصاد و مدرس دانشــگاه 
نیز با اشــاره به مباحث اخیر درباره حذف ارز دولتی به تسنیم، 
گفــت: با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معیشــت 
مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ 
افزایش قیمت کاال وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نفدی 
به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی 
بر افزایش نرخ تورم، یــک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه 
نقــدی را تداعی می کند. واقعیت تلخی که در دوران دولت های 
مهــرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد.دلیــری افزود: با توجه به 
کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم 
تا یک پنجم نســبت به پرداخت اولیــن یارانه نقدی، یارانه های 
نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال 89 
راحفظ کند. ســوالی که وجود دارد این است که  با کدام منابع 
مالی باید تأمین اعتبار مذکور انجام شود. از مشقت تأمین منابع 
مالی یارانه های نقدی فعلی سخنی نمی گوییم. خزانه داری کل 
و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر معضل تأمین 

مالی آن را حس می کنند.

در شــرایط پیچیده تحریم اعمال اصالحات اقتصادی به 
صالح نیست/ مشــکالت شناسایی دهکهای یارانه بگیر 

رفع نشد
همچنین یکــی از ابهامات مهم درباره حــذف ارز دولتی بحث 
بازگشت یارانه ریالی به مردم است. توجه داشته باشیم که اگر در 
نظام باز توزیع یارانه مشکالتی مانند انچه در زمان یارانه بنزینی 
ایجاد شد شــکل بگیرد با توجه به احتمال جهش قیمت اقالم 
سفره مردم ، چالش های بعدی هم متصور است.همچنین یکی 
از استداللهای مهم در این خصوص بحث زمان اعمال اصالحات 
اقتصادی است. آیا برای کشوری که در سخترین شرایط تحریمی 
تاریخ قرار گرفته اســت اعمال چنین اصالحات پرتنشی به نفع 

عموم مردم و حتی دولت است.

کرونا چند کارگر را بیکار کرد؟
گسترش کرونا در کشور نه تنها به صاحبان بسیاری از مشاغل لطمه زد و کسب 
و کارهای خدماتی را با وقفه روبرو کرد بلکه به بیکاری و از بین رفتن کسب و 
کار بیش  از 9۰۰ هزار کارگر در کشور انجامید.به گزارش ایسنا، شیوع بیماری 
کرونا باعث بیکاری بخشی اعظمی از مشاغل در سراسر دنیا شد و کشور ما هم 
از آن مستثنا نبود، به نحوی که بسیاری از کسب وکارها دچار مشکل شدند و از 
آنجا که اقتصاد ایران عمدتا بر پایه بخش خدمات استوار است، مشاغل خدماتی 
بیشترین آسیب از کرونا را متحمل شدند و بیکاری  در این رشته شغلها بیشتر 
بود.حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر می گوید: گسترش ویروس کرونا 
موجب از بین رفتن کســب و کار 9۰۰ هزار کارگر در کشور شده است.وی می 
گوید: این تعداد کارگر در این مدت از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شده اند و 
خانه کارگر ایران در راستای حقوق کارگران مطالبات آنها را پیگیری می کند.

آنطور که صادقی گفته خانه کارگر درخصوص واکسیناسیون کارگران به کمک 
دولت شــتافته و روزانه 8۰۰ نفر از کارگران صنــوف مختلف در خانه  کارگر 
تهران واکســینه می شــوند و اکیپ هایی با اســتقرار در مترو و دیگر نقاط کار 
واکسیناسیون کارگران را دنبال می کنند.آخرین وضعیت اشتغال در ایران بیانگر 
روند رو به رشــد بیکاران است؛ به نحوی که در تابستان امسال نسبت به فصل 
مشابه ســال گذشته و همچنین بهار سال جاری تعداد بیکاران افزایش داشته 
است چنانچه آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری 
در تابستان امسال منتشر کرده نشان می دهد که در بین جمعیت فعال بیش از 
۲3.۴ میلیون نفر شاغل بوده اند که تعداد آنها در مقایسه با تابستان سال گذشته 
که حدود ۲3.5 میلیون نفر بود، ۰.6 درصد کاهش داشته و به عبارتی بیش از 
13۰ هزار نفر از تعداد شاغالن کم شده است.وضعیت بیکاری در تابستان 1۴۰۰ 
نیز از این حکایت دارد که دو میلیون و ۴96 هزار و 86 بیکار در کشور بوده اند 
که این تعداد هم ۰.1 درصد در مقایسه با تابستان پارسال که تعداد بیکاران دو 
میلیون و ۴77 هــزار و 35۰ نفر بود افزایش دارد و نرخ بیکاری از  9.5 درصد 
به 9.6 درصد رسیده است. اشتغال در تابستان امسال در حالی با کاهش همراه 
بوده که در این بین 177 هزار نفر از جمعیت زنان شــاغل نیز کم شــده است.

شــیوع کرونا نه تنها موجب از بین رفتن بســیاری از مشاغل و توقف فعالیت 
صنوف خدماتی و بیکاری کارگران این بخشها شد بلکه در این بین کارگرانی هم 
که به این بیماری مبتال شدند بعضا از سوی کارفرمایان اخراج شدند و این امر 
به خانه نشین شدن آنها منجر شد.علی حیدری، کارشناس حوزه کار در گفت 
وگو با ایسنا، می گوید: متاسفانه در دوران کرونا، برخی از کارفرمایان با کارگرانی 
که کرونا گرفته بودند برخورد منصفانه ای نداشــتند و به جای آنکه رسیدگی 
بیشتری نسبت به وضعیت آنها داشته باشند، کارگرانی که مبتال شده اند را در 
مقابل چشم دیگر همکاران تعدیل کرده یا در محیط های کاری تنزل دادند در 
حالی که کارگران در این دوران در خطوط تولید مشــغول کار بودند و فعالیت 
خود را متوقف نکردند.وی بر لزوم حفظ اشــتغال نیروهای کار در دوران کرونا 
تاکید کرده و می گوید: برای آنکه کارگران در معرض تهدید شغلی و تعدیل در 
محیط کار قرار نگیرند باید بسترهای ارتباطی آنها با بازرسان کار فراهم شود و 
در عین حال کارگرانی که به کرونا مبتال می شــوند مورد حمایت و مداوا قرار 
گیرند و از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شــوند.به اســاس گزارشها نزدیک به 
دو میلیون شــغل در دوران کرونا دچار ریزش شدند که با پرداخت تسهیالت 
حمایتی حدود یک میلیون و 1۰۰ هزار شغل مجددا به چرخه کار بازگشتند و 
بیش  از 73۰ هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری 
شدند.به گزارش ایســنا، اگرچه شیوع کرونا در دو سال گذشته موجب ریزش 
بخشــی از نیروهای کار و وخروج آنها از چرخه بازار کار شده اما وزارت کار در 
مواجهه با کرونا و به منظور حفظ اشــتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار در 
1۴ رسته اصلی و 858 زیر رسته شغلی، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده 

از کرونا را در دستور کار قرار داد.

طبق اعالم مرکز آمار؛
 هزینه خانوارها در مهر ماه ۴ درصد

 کاهش یافت
نرخ تورم نقطه ای مهر ماه 1۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.5 واحد درصد کاهش 
یافته اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، منظور از نرخ تورم 
نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
می باشد. نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه 1۴۰۰ به عدد 39.۲ درصد رسیده است؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 39.۲ درصد بیشتر از مهر 1399 برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.نرخ تورم نقطه ای 
مهر ماه 1۴۰۰ در مقایســه با ماه قبل ۴.5 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 1.1 
واحد درصدی بــه 6۰.5 درصد و گروه »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات« با 
کاهش 5.9 واحد درصدی به ۲9.5 درصد رســیده است.این در حالی است که 
نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 38.۴ درصد می باشد که نسبت به ماه 
قبل ۴.5 واحد درصد کاهش داشــته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی ۴3.9 درصد بوده که که نسبت به ماه قبل 3.9 واحد درصد کاهش 
داشته است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت 
به ماه قبل می باشــد. نرخ تورم ماهانه مهر 1۴۰۰ به 3.7 درصد رسیده که در 
مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است. تورم 
ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمات« به ترتیب 5.۰ درصد و 3.۰ درصد بوده اســت.این در 
حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شــهری 3.6 درصد می باشد 
که نســبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روســتایی ۴.1 درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۰.5 واحد 
درصد افزایش داشته است.منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن 
می باشد. نرخ تورم ساالنه مهر ماه 1۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴5.۴ درصد 
رسیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان 
می دهد.هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 
۴۴.7 درصد و ۴9.6 درصد می باشد که برای خانوارهای شهری ۰.۴ واحد درصد 
کاهش و برای خانوارهای روستایی ۰.1 واحد درصد کاهش داشته است.در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به گروه »میوه و خشکبار« )موز، انگور و طالبی(، گروه »لبنیات 
و تخم مرغ« )تخم مرغ، پنیر و ماســت پاستوریزه(، و گروه »ادویه و چاشنی« 
)رب گوجه فرنگی، ســس گوجه فرنگی( می باشــد. در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات«، گروه »آموزش« )انواع شــهریه های مراکز آموزشی(، 
گروه »هتل و رستوران« )غذاهای سرو شده در رستوران( و گروه »مسکن، آب، 
برق و گاز« )متوسط قیمت یک کیلو وات برق، یک متر مکعب آب و اجاره بها( 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.دامنه تغییرات نرخ تورم 
ساالنه در مهر ماه 1۴۰۰ برای دهک های مختلف هزینه ای از ۴5.۲ درصد برای 

دهک هشتم تا ۴8.۰ درصد برای دهک دوم است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت:سرمایه و درآمد کشور 
خوب و مناسبت است لیکن متاســفانه این درآمد تبدیل به 
تولید نمی شــود. اصالح ســاختار بودجه باید صورت بگیرد 
تا درآمدها واقعی و حقیقی شــود.به گــزارش خبرنگار مهر، 
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی با حضور در برنامه تلویزیونی 
»غیرمحرمانه« که با موضوع یارانه های پنهان برگزار شد، بیان 
کــرد: یارانه به مجموعــه کمک های دولت مــردم و مصرف 
کنندگان به شــمار می آید. مهمترین بحثی که در مســئله 
یارانه ها مطرح می شود، یارانه انرژی و یارانه مربوط به کاالهای 
اساسی است که یارانه پنهان شمرده می شوند و جامعه بر این 
باور است که یک روند عادی است، لیکن در رابطه با یارانه به 
معنای عام آن، می توان گفت کل جامعه به نوعی از یارانه های 
عام اســتفاده می کنند. هدفمندی یارانه به معنای بررســی 
درســت برای پرداخت یارانه به افراد دهک پایین و کم درآمد 
اســت.حاجی بابایی بیان کرد که در یک ســال مالی، بودجه 
کشور 938 هزار میلیارد تومان است و یارانه یک هزار و پنجاه 
هزار میلیارد تومان با نفت 5۰ دالر اســت.وی تصریح کرد: در 
دهک های ده گانه در سال 1388 از صد درصد، دهک اول 1.3 
دهم درصد، دهک دوم 3.8 دهم درصد، دهک سوم ۴.1 دهم 
درصــد، دهک چهارم 5 درصد، دهک پنجم 6.3 دهم درصد، 
دهک ششــم 8.9 دهم درصد، دهک هفتم 11 درصد، دهک 
هشــتم 1۴.1 دهم درصد، دهک نهم 17 درصد و دهک دهم 
حدود 3۰ درصد از یارانه بنزین استفاده می کنند.حاجی بابایی 
به شاخصه های کالن اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تولید 
ناخالص داخلی، تولید ســرانه، بهره وری کل عوامل و سرمایه 
ناخالص داخل بایــد افزایش یابد و هزینه های مصرف تعریف 
شود. واردات باید کاهش یابد و صادرات افزایش یابد. نرخ تورم 
و نرخ بیکاری نیز باید کاهش یابد.وی با بیان اینکه ســاختار 
اقتصادی کشور باید اصالح شود، عنوان کرد: حدود ۴۰ میلیون 

نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند.
حاجی بابایی افزود: ســرمایه و درآمد کشور خوب و مناسبت 
اســت لیکن متأســفانه این درآمد تبدیل به تولید نمی شود. 
اصالح ســاختار بودجه باید صورت بگیرد تا درآمدها واقعی و 
حقیقی شود و با شفاف سازی در این زمینه مردم آن را لمس 

کنند.وی بیان کرد: جراحی اقتصادی باید صورت بگیرد لیکن 
جراحی نباید به مردم آســیب وارد کند. در اینکه درآمدهای 
کشــور باید به جیب مردم برسد، کسی شــک ندارد. اما نوع 
نگاه این است که در ابتدا وارد کارگاه شود بعد به سمت جیب 

مردم سرازیر شود.

با یک ریال افزایش قیمت بنزین، گاز و گازوئیل موافق 
نیستم

میثم هاشم خانی تحلیل گر اقتصادی نیز در ادامه این برنامه 
گفت: قیمت انرژی در داخل و خارج از کشــور متفاوت است 
و بــه مابه التفاوت قیمت داخل و خــارج یارانه پنهان اطالق 
می شود.وی افزود: اشــکالی که وجود دارد این است که همه 
آحاد جامعه توان استفاده یکسان از یاران پنهان را ندارند و آن 
کسی که قدرت و توان مصرف باالتری داشته باشد، بیشتر از 
این یارانه منتفع می شود و بالعکس.هاشم خانی درباره هدفمند 
ســازی یارانه ها توضیح داد: یارانه اصوالً برای کمک به اقشار 
آسیب پذیر جامعه می باشد در حالیکه در شکل غیرهدفمند و 
پنهان آن، بیشتر دهک های پردرآمد از آن بهره مند می شوند. 
بنابراین، هدفمند نیســت. بدین معنا که نتوانســتیم قانون 
هدفمنــدی که این هدف خوب و مقدس را دنبال می کرد، به 
درستی اجرا کنیم.وی عنوان کرد: به نظر می رسد که موضوع 
انرژی یا آرد، نان و کاالهای اساسی دیگر در ایران مسئله قیمت 
نیســت بلکه موضوع مالکیت است. اگر در ابتدا عنوان می شد 
که کل نفت، گاز به طور مساوی برای مردم است. مردم خود 
تصمیم گیرنده بودند که چگونه مصرف کنند و اساســاً دیگر 
فقر مطلق دیگر در کشور نداشــتیم و بسیاری از پدیده های 
تلخی که از جنس اســتثمار نیروی کار در کشور وجود دارد، 
دیگر وجود نداشــت. اگر هر ایرانی در مــاه 3میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان دریافت می کرد، اساســاً بسیاری از استثمارهایی 
که از جانب برخی کارفرماها اتفاق می افتاد، صورت نمی گرفت.

هاشــم خانی خاطرنشان کرد: دولت نباید قیمتی برای انرژی 
مشخص کند، همچنین سهمیه مساوی از انرژی به مردم ارائه 
شود. منطقی است که سهمیه بنزین، گاز یا سهمیه نفت خام 
یــا گاز خام را به مردم داده و هر فردی بتواند مازاد بر ســهم 
خود را بگیرد یا اساساً کل آن سهم را بفروشد و عرضه و تقاضا 
قیمت را شــکل دهد.وی با یک ریــال افزایش قیمت بنزین، 
گاز، گازوئیل و امثالهم موافق نیســت و گفت: افزایش قیمت 
به شکلی باید صورت بگیرد که صد در صد فواید آن به جیب 
مردم برســد. ما جز اینکه مالکیت را به مردم و آن هم به طور 
مســاوی بدهیم نداریم.ســعیده زمانی خبرنگار اقتصادی نیز 
خاطرنشــان کرد: آنچه که در مورد یارانه پنهان و انرژی مورد 
نقد است در سه مسئله خالصه می شود. اول آنکه ایران یکی 
از بزرگترین کشــورهای پرداخت کننده یارانه پنهان به مردم 
اســت. با این وجود پرداخت یارانه ها اگر چه با هدف پرداخت 
عدالت اجتماعی بوده، ولی به جامعه هدف خود مانند ســایر 
یارانه ها اثابت نکرده اســت. با بررســی در این زمینه می توان 
گفت که حجم ۲5 برابــر یارانه های انرژی نصیب ثروتمندان 
شده است. به عنوان مثال در زمینه بنزین به دهک های پایین 
تنها ۲ درصد از یارانه بنزین تعلق گرفته است. در خصوص گاز 
نیز همینطور، به دلیل اینکه دهک های باال پرمصرف تر هستند، 
15 درصد منابع گاز به ثروتمندان تعلق می گیرد و تنها فقط 
5 درصد ســهم دهک های پایین جامعه می باشــد.وی افزود: 
دومین مسئله ای که در این راستا مورد توجه است، پرداخت 
باالی یارانه انرژی باعث شده که مصرف یارانه در ایران مصرف 
قابل کنترلی نباشــد و دو برابر کشورهای دیگر حجم مصرف 
انرژی کشور باال باشد. مجموعه این مشکالت سبب شده تا نیاز 

اصالح یارانه های انرژی دیده شود. البته اجرای ساز و کارهای 
آنها نیاز به زمان تدریجی رعایت همه جانبه موارد دارد.زمانی 
گفت: مهمترین چالش طرح اصالح یارانه های پنهان، مسئله 
عدم بانک اطالعاتی دقیق از نیازمندان است. در گام بعدی هر 
گونه اصالحی در اقتصاد الزم اســت که در شرایطی باشد که 
ثبات اقتصادی در کشــور برقرار باشد، با توجه به اینکه حذف 
یارانه ها می تواند اثرات تورمی در اقتصاد کشــور داشته باشد، 
ترجیح داده می شود که به صورت تدریجی و در طول زمان و 
در سال های متعدد این اتفاق رخ دهد.وی در ادامه گفت: اگر 
هدف این است که با حذف یارانه های انرژی، مصرف مدیریت 
شود. تجربه نشان داده است که به عنوان مثال در زمینه بنزین 
با افزایش قیمت تأثیری در کاهش مصرف صورت نگرفته است. 
بنابراین؛ باید در این زمینه اصالحات الزم صورت بگیرد.محمد 
قســیم عثمانی رئیس عالی نظارت سازمان حسابرسی کشور 
با حضور در این برنامه خاطر نشــان کرد: ســاختار اقتصادی 
کشور معیوب و مریض اســت و به انقالب اقتصادی نیازمند 
هســتیم. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور را 
نمی توان پنهان کرد.وی با بیــان اینکه درآمد مردم با درآمد 
سایرکشــورهای دیگر هزینه های زندگی نیز همخوانی ندارد، 
افزود: تا ســاختار معیوب اقتصادی اصالح نشود، اتفاق مثبت 
اقتصادی در کشور نخواهد افتاد.عثمانی با بیان اینکه یارانه ها 
باید به قیمت روز با مردم محاســبه شــود، عنوان کرد: بدین 
شکل از قاچاق جلوگیری خواهد شد. تا دولت و مجلس متکی 
به آرا ی باشد که از آرا مردم بترسد، این ساختار اصالح نخواهد 
شد. با شیوه کنونی روز به روز فاصله طبقاتی بیشتر می شود 
که بخشی از آن ناشی از مصرف بیشتر است.عثمانی بیان کرد: 
یکــی از اهداف هدفمندی یارانه ها اصالح قیمتی برای اصالح 
رفتار مصرف کننده بود لیکن قیمت تغییر یافت بدون اینکه 
رفتــاری تغییر یابد. به دلیل اینکه میزان تغییر به قدری نبود 
که منجر به تغییر رفتار شود.وی در پایان گفت: کل حاکمیت 
باید بسته ساختاری جدیدی برای کشور فراهم کند و جامعه 
خود را نسبت به این بسته آگاه سازد به مردم اطمینان بخشد 
و اطالع رسانی شــفافی از سوی حاکمیت صورت بگیرد و به 
اجرای این بســته بپردازد، یادمان باشــد که با وصله و پینه 

اقتصاد درست نخواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:

40میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک 
فوری و آنی دارند
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صعود نفت تا کجا ادامه خواهد یافت؟گزیده خبر
کاهش ســطح ذخایر نفت جهان حاکی از آن است که روند 
صعودی قیمــت نفت به این زودی به پایان نمی رســد.به 
گزارش ایســنا، با وجود این که قیمت های نفت در روزهای 
اخیر به باالترین ســطوح چند سال گذشته صعود کرده اند 
اما زمســتان امسال فضای بیشــتری برای افزایش خواهند 
داشــت. دســتکم عوامل بنیادین کوتاه مــدت بازار چنین 
نشــان می دهند. بهبود تقاضا در بحبوحه واکنش ضعیفتر 
تولیدکنندگان برای افزودن به عرضه باعث شده است ذخایر 
در سراسر جهان به پایین میانگین پنج ساله پیش از پاندمی 
افت کنند. کمبود انرژی در اروپا و آســیا و قیمتهای باالی 
گاز طبیعی و زغال ســنگ، خــوش بینی به قیمت نفت در 
ماههای آینده را تقویت کرده است. سوئیچ از گاز به فرآورده 
های نفتــی مانند نفت کوره و دیزل به خصوص در آســیا 
به وقوع پیوسته اســت. الگوی معامالت نفت هم از محدود 
شــدن عرضه در بازار و حرکت به ســمت قیمتهای باالتر 

حکایت دارد.

افت ذخایر با بهبود تقاضا
در بخش عرضه، احیــای اقتصادها و رفت و آمد، تقاضای 
جهانی برای نفت را در ماه های گذشته بهبود بخشیده و به 
برداشت از ذخایر منجر شده که سطح ذخایر جهانی را به 
پایین میانگین اخیر رسانده است. در آمریکا و اقتصادهای 
توســعه یافته عضو سازمان توســعه و همکاری اقتصادی 
)OECD(، روند رشد چشــمگیری که ذخایر نفت تجاری 
در بهار و تابســتان سال گذشــته داشتند، معکوس شد و 
سطح این ذخایر به پایین میانگین پنج ساله نزول کردند. 
طبــق آمــار اداره اطالعات انرژی آمریــکا، ذخایر تجاری 
آمریکا اکنون در حدود ۴۲۷ میلیون بشــکه ایســتاده که 
حدود شــش درصد پایین میانگین پنج ســاله برای این 
وقت از ســال است. ذخایر بنزین حدود دو درصد و ذخایر 
ســوختهای دیگرحدود  ۹ درصد پایین تر اســت در حالی 
که ذخایــر پروپان/پروپیلن ۲۱ درصد پایین میانگین پنج 

ساله برای این وقت از سال است.آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعالم کرد ذخایر 
تجاری ســازمان توسعه و همکاری اقتصادی در اوت ۱۶۲ 
میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله پیش از شیوع کرونا 
بود. آمار مقدماتی برای آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می دهد 
ذخایر نفت در خشــکی به میزان ۲۳ میلیون بشــکه در 
سپتامبر کاهش پیدا کرده اند. این آژانس پیش بینی بحران 
انرژی در اروپا و آســیا می تواند تقاضای جهانی برای نفت 
را به میزان ۵۰۰ هزار بشــکه در روز در مقایسه با شرایط 
عادی بــازار که کمبود عرضه گاز طبیعی و زغال ســنگ 

وجود ندارد، افزایش دهد.

عرضه به پای تقاضا نرسید
در حالی که تقاضا با وجود شــعله ور شدن کووید در آمریکا 
و آسیا در تابستان امسال بهبود یافت، عرضه به بازار با روند 
رشــد تقاضا همگام نبوده است. نخست این که طوفان آیدا 
عرضه نفت از منطقه خلیج مکزیکو را از اواخر اوت تا بخش 
زیادی از ســپتامبر محدود کرد. میزان عرضه تا اوایل سال 
آینــده به ظرفیت کامل خود بهبود پیــدا نخواهد کرد زیرا 
ســکوی تحت اداره شرکت شل تا پایان سال ۲۰۲۱ متوقف 
می ماند.همزمان اوپک پالس عرضــه به بازار را محدود نگه 
داشته و هر ماه تنها ۴۰۰ هزار بشکه در روز به عرضه اضافه 
می کند. این گروه در حالی به روند افزایش تدریجی عرضه 

ادامه می دهد که آمریکا و سایر کشورهای مصرف کننده از 
اوپک پالس خواسته اند شــیرهای نفت را بازار کرده و روند 
صعــودی قیمت ها را کنترل کند. همزمــان بحران انرژی و 
صعود کم ســابقه قیمتهای گاز طبیعــی نیروگاهها را وادار 
کرده است به اســتفاده از نفت روی بیاورند که تقاضا برای 
فرآورده های نفتی را تقویت کرده است.سران اوپک پالس در 
تصمیم برای افزایش ماهانه تولید برای تعدیل محدودیت های 
عرضه، به پیش بینی مازاد عرضه در ســال آینده و ضرورت 
نگاه بلندمدت اشاره کرده اند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربســتان سعودی هفته گذشته احتمال افزوده 
شدن عرضه بیشــتر از برنامه توسط اوپک پالس را منتفی 
دانست.  بعالوه آمارتولید حاکی از آن است که تولید جمعی 
اوپک پالس در واقع بسیار پایین تر از سقف تولید تعیین شده 
اســت. طبق برآورد بلومبرگ، اگر همه اعضای این گروه به 
سقف تولیدشان در سپتامبر پایبند می ماندند، مجموع تولید 
اوپک پالس ۷۴۷ هزار بشکه در روز باالتر می رفت.بر اساس 
گزارش اویــل پرایس، به نظر می رســد اوپک پالس با ۸۵ 
دالری شدن نفت بسیار نگران نابودی تقاضاست. سران این 
گروه بر اهمیت نگرش بلندمدت و ثبات بازار اشاره کرده اند 
و انتظار دارند میزان عرضه در سال ۲۰۲۲ از سوی این گروه 
و صنعت نفت شیل آمریکا افزایش پیدا کند.قیمت نفت روز 
جمعه کاهش یافت و با کاهش مالیم قیمت زغال ســنگ و 
گاز، در مسیر نخستین کاهش هفتگی در چند هفته گذشته 
قرار گرفت. بهای معامالت نفت برنت ۴۸ ســنت معادل ۰.۶ 
درصد کاهش یافت و به ۸۴ دالر و ۱۳ ســنت در هر بشکه 
رسید و به افت یک دالر و ۲۱ سنت روز گذشته افزود. نفت 
برنت روز پنج شنبه تا مرز ۸۶ دالر و ۱۰ سنت صعود کرده 
بود اما از ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۸ درصد کاهش یافته 
که نخســتین کاهش هفتگی از ســوم سپتامبر است. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۷ سنت معادل 
۰.۵ درصد کاهش، به ۸۲ دالر و ۱۳ سنت در هر بشکه رسید 

و افت ۹۲ سنتی روز گذشته را دنبال کرد.

درخشش خدشه ناپذیر طالی سیاه
قیمت نفت هفته گذشــته که توجه بازار به افت شدید ذخایر نفت آمریکا 
جلب شــد، با وجود پایین آمدن قیمتهای زغال سنگ و گاز، رشد هفتگی 
دیگری به ثبت رســاند.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۹۲ 
سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش، در ۸۵ دالر و ۵۳ سنت در هر بشکه بسته 
شد. این شاخص روز پنج شنبه به ۸۶ دالر و ۱۰ سنت صعود کرده بود که 
باالترین قیمت سه ســال اخیر بود و برای کل هفته یک درصد افزایش به 
ثبت رساند که هفتمین رشد هفتگی متوالی بود.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۲۶ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و در 
۸۳ دالر و ۷۶ سنت در هر بشکه بسته شد. این قرارداد برای کل هفته ۱.۷ 
درصد رشد کرد و برای نهمین هفته متوالی افزایش یافت.قیمتها تحت تاثیر 
نگرانیها نســبت به کمبود زغال سنگ و گاز در چین، هند و اروپا که باعث 
شــده است بعضی از شرکتهای نیرو به جای گاز، به استفاده از نفت کوره و 
دیزل روی بیاورند، پشتیبانی شده اند. با این حال اظهارات والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه که اعالم کرد گروه اوپک پالس ممکن است تولیدش 
را اندکی بیش از میزان اعالم شــده افزایــش دهد، باعث ریزش قیمتها در 
روز پنج شنبه شده بود.طبق پیش بینی اداره ملی اقیانوسی و جوی، هوای 
زمستانی در اکثر نقاط آمریکا پیش بینی می شود گرمتر از حد معمول باشد. 
عاملی که هفته گذشــته از قیمت نفت آمریکا پشتیبانی کرد، ذخایر اندک 
در قطب کاشینگ اوکالهاما بود. گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان 
داد ذخایر نفت در کاشــینگ اوکالهاما به ۳۱.۲ میلیون بشکه کاهش پیدا 
 PVM کرده که پایینترین حد از اکتبر سال ۲۰۱۸ است.تحلیلگران شرکت
در یادداشتی با اشاره به تقاضای امسال که باالترین رکورد برای این وقت از 
سال از سال ۲۰۰۷ است، نوشتند: به نظر می رسد تقاضا برای بنزین آمریکا 
با وجود باال بودن قیمتها، یک تابستان گرم را تجربه می کند.فیلیپ فالین، 
تحلیلگر ارشد در گروه پرایس فیوچرز گفت: عرضه همچنان بسیار محدود 
اســت و بازار تنها درباره احتمال اوج گیری موارد کووید در روسیه، چین و 
آلمان نگران است.پس از این که آنگال مرکل، صدراعظم آلمان گفت: پاندمی 
هنوز تمام نشده است، قیمتها از اوجی که در اواسط معامالت داشتند، عقب 
نشــینی کردند.جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا هم اظهار کرد: نمی 
تواند یک موج دیگر کووید ۱۹ در زمســتان امســال را منتفی کند.شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شــرکتهای انرژی آمریکایی 
هفته گذشــته برای نخستین بار در هفت هفته اخیر شمار دکلهای حفاری 
نفت و گاز طبیعی را کاهش دادند. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی 
آمریــکا در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، با یــک حلقه کاهش، به ۵۴۲ حلقه 
رسید. با وجود کاهش هفتگی، شمار دکلهای حفاری همچنان ۲۵۵ حلقه 
معادل ۸۹ درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشــته باالتر است. شمار 
دکلهای حفاری نفت با دو حلقه کاهش، به ۴۳۳ حلقه رسید و شمار دکلهای 
حفاری گاز با یک حلقه افزایش، به ۹۹ حلقه رسید.بر اساس گزارش رویترز، 
رشــد حدود ۷۲ درصدی قیمتهای نفت در ســال میالدی جاری بعضی از 
شــرکتهای انرژی را تشویق کرده است میزان هزینه برای حفاری و تکمیل 
چاهها را افزایش دهند. طبق پیش بینی دولت آمریکا، تولید نفت این کشور 
در سال ۲۰۲۱ به ۱۱ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۱.۳ میلیون بشکه 
در روز در ســال ۲۰۲۰ کاهش پیدا می کند اما در ســال ۲۰۲۲ به ۱۱.۷ 

میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

 انتقاد بایدن از اوپک برای قیمت
 باالی نفت

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا محدود نگه داشتن عرضه از سوی اوپک را 
عامل قیمتهای باالی نفت خواند اما این ایده که ممکن است تالش کند این 
گروه را برای افزایش تولید متقاعد کند را رد کرد.به گزارش ایســنا، بایدن 
گفت انتظار دارد قیمت بنزین در آمریکا پس از ســال جدید رو به کاهش 
بگــذارد. وی در یک رویداد ســی ان ان گفت: انتظار نــدارم در این فاصله 
اتفاقــی بیافتد که قیمتهای بنزین را به میــزان قابل توجهی افزایش دهد.

رییس جمهور آمریکا گفت: گزینه هــای کوتاه مدت معدودی برای مالیم 
کردن قیمتهای باالی ســوخت دارد و عربستان سعودی توانایی آرام کردن 
بازار را دارد.بایدن به تولید آمریکا که حدود دو میلیون بشکه در روز پایینتر 
از رکورد ۱۳ میلیون بشــکه در روز در نوامبر ســال ۲۰۱۹ پیش از شیوع 
ویروس کروناســت، جنگ قیمت سال ۲۰۲۰ و فرار سرمایه از صنعت نفت 
صحبتی به میان نیاورد.کاخ ســفید از ابتدای امسال تاکنون چندین بار با 
اوپک و همچنین به صورت جداگانه با عربستان سعودی تماس گرفته تا این 
گروه را برای افزایش بیشتر عرضه نفت به بازارهای بین المللی مجاب کند. با 
این حال تالشهای مذکور ثمری نداشته و بعید است جدیدترین ادعای کاخ 
سفید درباره مقصر بودن اوپک برای قیمت باالی بنزین در آمریکا، همکاری 
این گروه با واشنگتن را افزایش دهد. دولت آمریکا همچنین با صنعت نفت 
این کشور برای درخواست تولید بیشتر تماس گرفته است اما صنعت نفت به 
این درخواست کاخ سفید اشتیاق چندانی نشان نداده است.طبق دورنمای 
انرژی کوتاه مدت اداره اطالعات انرژی آمریکا، قیمت خرده فروشــی بنزین 

معمولی در آمریکا که معموال در سپتامبر کاهش پیدا می کند

 افزایش ۱۶ درصدی صادرات گاز 
روسیه به ایتالیا

غول انرژی روســیه در گزارشی اعالم کرد که از ماه ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۱ 
صادرات گاز طبیعی خود را به ایتالیا در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
گذشــته ۱۵.۹ درصد افزایش داده اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
به نقل از راشــاتودی، شــرکت گازپروم، غول انرژی روسیه، در گزارشی 
اعــالم کرد که از ماه ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۱ صادرات گاز طبیعی خود را به 
ایتالیا در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۹ درصد افزایش داده 
است.بر اساس گزارش این شرکت، گازپروم ۲۰.۸ میلیارد متر مکعب گاز 
طبیعی در ســال ۲۰۲۰ به ایتالیا صادر کرده است.این سوخت تحت سه 
قرارداد بلندمدت بین صادرکننده اصلی گاز طبیعی روسیه یعنی گازپروم 
اکســپورت و شرکت تابعه شرکت چندملیتی اِنی در ایتالیا، به این کشور 
عرضه شــده است.الکســی میلر مدیرعامل گازپروم و کالدیو دسکالزی 
مدیرعامل اِنی، اخیراً یک جلســه کاری در سن پترزبورگ برگزار کردند 
و درباره همکاری های بیشــتر در بخش گاز و همچنین چشم اندازهای 
توسعه انرژی با آالیندگی کم کربن در اروپا بحث و گفتگو کردند.بر اساس 
این گزارش، مقامات روســی بارها بر ثباتی که قراردادهای بلندمدت در 
بخش انرژی ایجاد می کند تأکید کرده اند. در مقابل، بی ثباتی ناشــی از 
فروش لحظه ای که اروپا را در معرض بحران انرژی کنونی قرار داده است، 
موجب شد اوایل ماه جاری میالدی قیمت گاز رکورد خودر را بشکند و به 

۱۹۰۰ دالر برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب رسید.

وزیر نیرو:
اهمیت همکاری مردم برای گذر از شرایط سخت 

کم آبی امسال
وزیر نیرو با اشاره به محدودیت منابع آب کشور، همکاری اقشار مردم را برای گذر از این 
شرایط سخت محدودیت منابع آبی در کشور خواستار شد.به  گزارش ایلنا از وزارت نیرو، 
علی اکبر محرابیان در بازدید از طرح های صنعت آب و برق استان اردبیل به تمهیدات 
وزارت نیرو برای ســال آبی آینده اشاره و اظهار کرد: بارش های سال گذشته کشور ۳۷ 
درصد کمتر از متوسط بارش های ۵۰ سال گذشته بوده است. برنامه ریزی های خوبی در 
حال انجام بوده و متخصصان منابع آب در حال مدیریت این منابع هستند تا ان شاءاهلل 
در حوزه آب مشکلی نداشته باشیم.وی میزان سرمایه گذاری پروژه های در حال اجرای 
صنعت آب و برق استان اردبیل را ۱۶ هزار میلیارد تومان عنوان و اضافه کرد: در حوزه 
آب، چندین ســد و طرح از قبیل طرح های شبکه  آبیاری، شبکه های آبرسانی شهری و 
روستایی و طرح های فاضالب در حال اجرا است.وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان امسال، 
بالغ بر ۱۹۰۰ میلیارد تومان از این پروژه ها و طرح ها در اســتان به بهره برداری خواهد 
رسید، خاطرنشان کرد: آبگیری سد عنبران و عمارت، بهره برداری بخشی از پایاب سد 
خداآفرین در منطقه پارس آباد مغان، طرح آبرســانی به شهر نیر و عنبران و طرح های 
تقویت شبکه برق از قبیل احداث پست و خطوط انتقال، نمونه هایی از پروژه های قابل 

افتتاح و بهره برداری صنعت آب و برق استان اردبیل تا پایان امسال خواهد بود.

 تاکید دبیر کل اوپک بر تداوم سرمایه گذاری
 در حوزه انرژی

دبیرکل اوپک تأکید کرد که تداوم ســرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز برای برآورده  
کــردن نیازهای روزافزون انرژی ضروری اســت.به گزارش ایلنا از خبرگزاری نشــنال 
نیوز، محمد سانوســی بارکیندو تأکید کرد که تداوم ســرمایه گذاری در بخش نفت و 
گاز بــرای برآورده کردن نیازهای روزافزون جهان به انرژی ضروری اســت.وی در یک 
کارگاه آموزشی که توسط آژانس بین المللی انرژی، مجمع بین المللی انرژی و سازمان 
کشــورهای سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( برگزار شد، گفت: نفت و گاز 
همچنان نقش مهمی در تأمین انرژی جهان در میان مدت تا بلندمدت خواهد داشــت 
و برآورده کردن نیازهای روزافزون انرژی به روند مداوم ســرمایه گذاری در این صنعت 
بســتگی دارد.دبیرکل اوپک افزود: ســرمایه گذاری همچنین برای پیشرفت نوآوری و 
فناوری که در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مؤثر خواهند بود، ضروری است.بارکیندو 
به همراه جوزف مک مونیگل، دبیرکل مجمع بین المللی انرژی و کیســوکه ساراموری، 
مدیر دفتر بازارهای انرژی و امنیت آژانس بین المللی انرژی ریاست این کارگاه مجازی 
را به طور مشــترک به عهده داشــتند.بارکیندو تصریح کرد: در هفته ها و ماه های آینده 
باید شاهد چنین همکاری های نزدیکی باشیم، زیرا این صنعت همچنان تالش می کند 
با تغییرات اساســی که اکنون در حال وقوع است، منطبق شود.ساراموری گفت: کمی 
بیش از یک هفته تا کنفرانس تغییرات آب و هوایی ســازمان ملل متحد )COP۲۶( در 
گالســکو باقی مانده است و سرمایه گذاری از مسائل تعیین کننده برای این صنعت در 

سال های آینده خواهد بود.

 افزایش قیمت گاز، تهدیدی برای
 کسب وکارهای اروپا

رئیس کمیســیون اروپا هشــدار داد که افزایش قیمت گاز بسیاری از کسب وکارهای 
اروپایی را در خطر تعطیلی قرار می دهد.به  گزارش ایلنا از خبرگزاری راشاتودی، اورسال 
وون در لین، رئیس کمیســیون اروپا هشدار داد که افزایش قیمت گاز در اتحادیه اروپا 
سبب شده است خطر تعطیلی کسب وکارهای این منطقه را تهدید کند.قیمت شاخص 
گاز تی تی اف )TTF( هلند، شاخصی اروپایی، برای ماه نوامبر در پایانه های هلند افزایش 
یافته و تا هزار و ۱۱۵ دالر برای هر ۱۰۰۰ مترمکعب رســیده که معادل ۹۶ یورو برای 
هر مگاوات ساعت مصرف خانگی است.در این میان، خط لوله انتقال گاز نورد استریم-۲ 
روســیه که می تواند گاز اضافی مورد نیاز اروپــا را تأمین کند، همچنان با موانع اداری 
در بروکسل روبه روست.شــرکت گازپروم روسیه هم گاز اضافه ای برای عرضه از طریق 
اوکراین در ماه نوامبر ثبت نکرده  است.رئیس کمیسیون اروپا گفت: در حالی  که شرکت 
گازپروم به تعهدهای بلندمدت خود پایبند است، پاسخگوی نیاز بیشتر ما به گاز نیست، 

بنابراین اروپا اکنون به شدت به گاز وابسته است.

عربســتان سعودی متعهد شد انتشار 
گازهای گلخانه ای را در این کشور تا 
سال ۲۰۶۰ ریشه کن کند.به گزارش 
ایسنا، این تصمیم نقطه عطفی برای 
بزرگتریــن صادرکننــده نفت جهان 
اســت که دولتش همــواره با کاهش 
سرمایه گذاری در سوختهای فسیلی 
مخالفــت کرده و فعــاالن اقلیمی را 
قیمتهای  امســال  افزایش  مســبب 
انرژی خوانده اســت. شاهزاده محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
این خبر را روز شنبه در گشایش یک 
کنفرانس اقلیمی اعالم کرد.کشورهای 
اروپایی و آمریکا عربستان سعودی که 
یکی از باالترین سرانه های آالیندگی 
در جهان را دارد را برای تسریع تالشها 
انتشار آالیندگی  برای محدود کردن 
و ســرمایه گذاری بیشــتر در انرژی 
تجدیدپذیر تحت فشــار قــرار داده 
اند. بوریس جانســون، نخســت وزیر 
انگلیــس در تماس تلفنــی که ۱۱ 

اکتبر با محمد بن ســلمان داشــت، 
ابــراز امیدواری کرده بــود تعهد این 
کشــور برای صفر کردن آالیندگی را 
ببیند. این تصمیم در آستانه کنفرانس 
اقلیمــی COP۲۶ که مــاه جاری در 
گالســکو برگزار خواهد شد، امتیازی 
برای انگلیس فراهــم می کند.هدف 
صفر کردن آالیندگی لزوما به معنای 
آن نیست که عربستان سعودی باید 
تولید نفت را کاهــش دهد زیرا تنها 
مربــوط به آالیندگیهای ســرزمینی 
اســت. طبق مقررات ســازمان ملل 
متحد، آالیندگیهــای مربوط به دود 
خودروهــا، کارخانه ها و نیروگاههای 
خارج از عربســتان به حســاب نمی 
آیند.دولت عربستان به دنبال افزایش 

ظرفیــت تولید نفــت از ۱۲ میلیون 
بشــکه در روز به ۱۳ میلیون بشــکه 
است. انتظار می رود این پروژه شش 
سال زمان ببرد و میلیاردها دالر هزینه 
داشته باشد.عربستان سعودی دهمین 
انتشاردهنده بزرگ دی اکسید کربن 
در جهان است و در میان کشورهای 
ســرانه  بزرگتریــن   ۲۰-G گــروه 
آالیندگی را دارد. رســیدن به سطح 
کربن خنثی به معنای معکوس کردن 
جدی روند افزایش آالیندگی اســت 
که در دو دهه گذشــته مشاهده شده 
است.هدف گذاری جدید در بحبوحه 
نفتی  تغییرات در میان کشــورهای 
بزرگ صــورت گرفته اســت. امارات 
متحــده عربی ماه جاری نخســتین 

کشــوری در منطقه خلیج فارس شد 
که اعالم کــرد آالیندگیهای خود را 
تا ســال ۲۰۵۰ صفر می کند. روسیه 
کمتر از یک هفته بعــد این اقدام را 
دنبال کرد و والدیمیر پوتین، رییس 
جمهور روسیه مهلت ۲۰۶۰ را اعالم 
همسو  اکنون  سعودی  کرد.عربستان 
با اکثر اقتصادهــای بزرگ گام برمی 
دارد. دانشمندان می گویند اگر جهان 
بخواهــد از بدترین اثــرات گرمایش 
تغییرات  این  اجتناب کنــد،  جهانی 
ضروری هســتند.بر اســاس گزارش 
بلومبرگ، جیم کرین از دانشگاه رایس 
هیوســتون و نویسنده »پادشاهیهای 
انرژی: نفت و بقای سیاسی در خلیج 
فارس« می گویــد مذاکره کنندگان 
اقلیمی  ســعودی در کنفرانســهای 
احتماال همچنان تالش خواهند کرد 
پیشــنهادهای سایر کشــورها برای 
کاهش سرمایه گذاریهای نفت و گاز 

را کم اثر کنند.

رونمایی اهداف سبز بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان
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گزیده خبر تجارت ۱۶ میلیارد دالری ایران با اعضای پیمان شانگهای در نیمه نخست ۱۴۰۰

 رشد ۶۱درصدی درصدی صادرات
در نیمه نخست امســال، بیش از ۲۶میلیون و ۳۸۷هزار تن کاال به ارزش ۱۶میلیارد 
و ۵۶میلیون و ۶۹۷هزار و ۷۰۹ دالر بین ایران و اعضای پیمان شــانگهای تبادل شد 
که ۹.۵ میلیارد دالر سهم صادرات و ۶.۵ میلیارد دالر آن سهم واردات بود.به گزارش 
تســنیم،  در نیمه نخست امســال ۲۲میلیون و ۸۲۵هزار و ۸۸4 تن کاالی ایرانی به 
ارزش ۹ میلیــارد و ۵۵۸میلیــون و ۸۷۷هزار و ۸۳۲ دالر به۱۰ کشــور عضو پیمان 
شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه ۱۳درصد در وزن و ۶۱ درصد در ارزش 
افزایش داشــته اســت. چین با خرید بیش از ۱4میلیون ۸۳۳هزار تن کاال به ارزش 
۶میلیارد و ۵۶۸میلیون دالر و رشد ۱۳درصدی در وزن و ۷۷درصدی در ارزش نسبت 
به مدت مشــابه در صدر مقاصد صادراتی ایران قرار گرفت و پس از آن افغانســتان با 
خریــد دومیلیون و ۵۱۶هزار تن کاال به ارزش ۹۹۹میلیون دالر و کاهش ۲۵درصدی 
در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش قرار گرفته است و هند با خرید دومیلیون و ۹۱۸هزار 
تن کاال به ارزش ۸۳۰میلیون دالر، رشد ۳۷درصدی در وزن و ۱۱۵درصدی در ارزش 

کاالی صادراتی ایران را نســبت به نیمه نخست سال قبل تجربه کرده است.در همین 
رابطه ســخنگوی گمرک گفت : پاکستان با خرید یک میلیون و ۳۶۱هزار تن کاالی 
ایرانی به ارزش ۵44میلیون دالر و رشــد 4۱درصدی در وزن و ۳۹درصدی در ارزش 
در رتبه چهارم و روســیه با خرید ۵۰۶هزار تن کاال به ارزش ۲۷۰میلیون دالر و رشد 
هشــت درصدی در وزن و ۳4درصدی در ارزش در رتبــه پنجم خرید کاالی ایرانی 
در بین کشــورهای عضو این پیمان قرار گرفته است.  ازبکستان با خرید ۲۱۷میلیون 
دالر )رشد4۳۸درصدی در وزن و ۳۲۸درصدی در ارزش( ،قزاقستان ۸۰میلیون دالر 
)رشــد ۱۰۲درصدی در وزن و ۳۰درصدی در ارزش( ،قرقیزستان با ۳۳میلیون دالر 
)رشد ۳4۹درصدی در وزن و ۲۶۱درصدی در ارزش(، تاجیکستان با ۱۷میلیون دالر 
)رشــد ۱۵۷درصدی در وزن و ۱4۳درصدی در ارزش( و مغولستان با ۲۸۱ هزار دالر 
)رشــد 4۹درصدی در وزن و کاهش یک درصدی در ارزش( به ترتیب در رتبه های 
بعدی قرار دارند.لطیفی در خصوص واردات از اعضای پیمان شــانگهای اظهار داشت: 

ســه میلیون و ۵۶۱هزار و  ۷۱۹تن کاال به ارزش ۶میلیارد و 4۹۷میلیون و ۸۱۹هزار 
و ۸۷۷دالر از کشــورهای عضو پیمان شــانگهای خریداری شد که سه کشور چین، 
روســیه و هند ۹۲درصد وزن و ۹۶.۵درصد ارزش کل واردات از اعضای این پیمان را 
به خود اختصاص دادند.چین با یک میلیون و ۵۶۱هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد 
و 4۱میلیــون دالر، 4۳درصد کل وزن و ۷۷.۵درصد کل ارزش واردات ایران از پیمان 
شــانگهای را به خود اختصاص داده که نســبت به مدت مشــابه، سه درصد در وزن 
کاهش و ۱۶.۵درصد افزایش در ارزش فروش کاال به ایران داشته است. روسیه با یک 
میلیون و ۲۶۹هزار تن به ارزش تقریبــی ۶۳۹میلیون دالر،هند با ۵۹۶میلیون دالر، 
پاکســتان با ۱۱۰میلیون دالر ، قزاقستان با ۳۲میلیون دالر ،افغانستان با ۶.4میلیون 
دالر، تاجیکســتان با 4.۷میلیون دالر، قرقیزستان با ۱.4 میلیون دالر و مغولستان با 
۶۶۲هزار دالر به ترتیب در جایگاه بعدی تامین کاالهای مورد نیاز کشورمان در ۶ماهه 

نخست امسال بودند.

وزیر صنعت، معدن وتجارت:
قیمت های کنونی بازار خودرو غیرمنطقی 

است
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو به تدریج تا پایان 
ســال کاهش خواهد یافت، گفت: قیمت های کنونی بازار خودرو غیرمنطقی 
اســت و باید کاهش یابد.به گزارش ایرنا، »سیدرضا فاطمی امین« در آیین 
افتتــاح خط تولید خودروی تارا اتوماتیک در جمع خبرنگاران افزود: یکی از 
اولویت هایی که از روز نخست حضور در وزارت صنعت، معدن وتجارت دنبال 
کرده ام، رسیدگی به گلوگاه ها و شناسایی موانع صنعت خودرو بوده است.وی 
قول داد: ســال آینده تولیدخودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی 
به قرعه کشی نباشد و قرعه کشی محلی از اعراب نداشته باشد.فاطمی امین 
ادامه داد: برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در این صنعت طراحی شــده و به 
تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت هاکاهش یابد و این مهم تا پایان سال 

ملموس خواهد شد.

افزایش تولید خودرو به 1.6 میلیون دستگاه در سال 1401
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان ســال دست کم ۱۰۰ هزار خودرو 
بیش از برنامه طراحی شده امسال تولید خواهد شد، همچنین تولید در سال 
آینده ۱.۶ میلیون دستگاه خواهد شد و دیگر قرعه کشی نخواهیم داشت.فاطمی 
امین در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره امکان پذیری صادرات خودرو هم 
افزود:  امســال امکان صادرات وجود داشــت اما به دلیل نیاز داخل از خودرو 
ســازان خواستیم نگاه به داخل داشته باشند گرچه می توانند قطعات خودرو 
صادر کنند.وی خاطرنشان کرد: از هم اکنون برای صادرات خودرو برنامه ریزی 
شده و در همین زمینه سازمان توسعه تجارت جلساتی با خودروسازان برگزار 
کرده اســت.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون ســایت گروه صنعتی 
ایران خودرو در کشور جمهوری آذربایجان فعال است و در چند کشور دیگر 
نیز در حال فعال کردن دیگر ســایت ها هســتیم و در ماه های آتی خبرهای 
خوبی در این زمینه خواهیم داشــت.فاطمی امین از فعال سازی یکی از این 
خطــوط در آینده نزدیک خبر داد و گفت: آبان ماه به کشــوری که دو خط 
خودروسازی فعال داریم، سفر خواهم کرد و با  نخست وزیر و صنعتگران این 
کشور مالقات هایی خواهیم داشت تا خطوط تولید ایران خودرو و سایپا فعال 
شوند.وی همچنین در خصوص واردات خودرو، تصریح کرد: واردات خودرو در 
مجموع می تواند برای این صنعت مفید باشد، اما در مقطع کنونی و به دلیل 
اینکه تعادل ارزی کشور به هم می ریزد، مناسب نیست.وی یادآور شد: اکنون 
صنعت خودرو با مشکالتی مواجه است و از مدیران صنعت خواسته ایم کیفیت 

تولید و همچنین رضایت مشتریان را افزایش دهند.

عرضه خودرو در بورس نادرست است
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عرضــه خودرو در بورس را مفهومی 
نادرست برشمرد و یادآور شد: بورس سازوکاری برای کامودیتی ها و کاالهای 
پایــه ای دارد و خــودرو به هیچ عنوان در مصداق آن قــرار نمی گیرد.در این 
مراســم عالوه بر وزیر صنعت، معاون امور صنایع وزارتخانه، رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، برخی نمایندگان مجلس، مدیرعامل 
ایران خودرو و اعضای انجمن های خودروســازان و قطعه سازان خودرو حضور 
داشتند.به گزارش ایرنا، پروژه خودروی پژو ۳۰۱ قرار بود با همکاری فرانسوی ها 
راهی جاده ها و خیابان های ایران شود که تحریم های آمریکا مانع آن شد، اما 
متخصصان ایرانی با اســتفاده از زیرســاخت های فراهم شده توانستند پروژه 
جدید K۱۳۲ را کلید بزنند که محصول نهایی آن با نام تارا به تولید رســید.

در حالی که خروج فرانســوی ها از فضای خودروسازی ایران پس از دور دوم 
تحریم های آمریکا علیه کشورمان، هزینه های زیادی را بر صنعت خودروسازی 
و قطعه ســازی ایران تحمیل کرده و ســرمایه گذاری های زیاد انجام شده را 
بی نتیجه جلوه می داد، اما صنعتگران و مهندسان ایرانی با تالش خود توانستند 
در نهایــت پروژه پژو ۳۰۱ را به تارا تبدیل کرده و آن را به نتیجه برســانند. 
خودرویی که در قالب تهاجمی و متهورانه آن، بلوغ طراحی خودروسازی ایران 
را نشــان می دهد.این خودرو با ۱۱۵ اسب بخار قدرت، با استاندارد آالیندگی 
یورو۵، برخوردار از فرمان برقی، سیستم پایداری الکترونیکی، ترمز بسیار ایمن 
ESC و سامانه تشخیص غیرمستقیم باد الستیک )TPMS( است و در ساخت 

بدنه آن از ورق های با ایمنی باال استفاده شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به پیوستن ایران به پیمان 
اورآســیا گفت: این پیمان بسیار ارزشــمند بود، اما نتوانستیم 
استفاده کنیم و حتی آسیب دیدیم.به گزارش تسنیم، علیرضا 
پیمان پاک با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه 
شب شبکه دو سیما افزود: پارسال، تجارت خارجی ما حدود ۳۸ 
میلیارد دالر بود که امسال به 4۵ میلیارد دالر می رسد و در افق 
4 سال آینده به حداقل ۷۰ میلیارد دالر خواهد رسید.او با اشاره 
به برخی کشــور های موفق در حوزه صادرات گفت: سیاســت 
گذاری کالن در حوزه تجــارت داخلی، خارجی و بین المللی، 
زمانی کــه در قالب یک برنامه و طرح کالن دیده شــود قابل 
مدیریت اســت و برای صادرات، تولید می کنیم نه اینکه مازاد 
تولید را صادر کنیم. پیمــان پاک با بیان اینکه وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت باید هم افزایی ایجاد کنــد، افزود: ۳۶ طرح 
تحولی را در این وزارت تعریف کردیم که در میان مدت و یک 
تا ۲ ســال آینده به نتیجه خواهد رسید.او گفت: تشتت قوانین 
و مواردی که در بانک مرکزی اتفاق می افتد ناشــی از دیدگاه 
بخشی اســت؛ بانک مرکزی فقط بخش خودش را می بیند در 
صورتــی که باید نگاه را ملی کنیم. پیمــان پاک افزود: اکنون 
حــدود ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات کشــورمان می تواند صادرات 
خام محســوب شود، زیرا انرژی و مواد اولیه ارزان قیمت داریم 

بــه همین علت به راحتی می توانیم صــادر کنیم، اما در جایی 
که بحث زنجیره ارزش و فرآوری و دانش بنیان مطرح اســت، 
اعداد ما پائین می آید.رییس ســازمان توســعه تجارت گفت: 
امســال برای نخستین سال، با فشار مجموعه مدیریتی جدید، 
تعداد شرکت های دانش بنیان که به عنوان صادر کننده نمونه 
انتخاب شدند از یک به ۲ مورد تغییر یافته است. پیمان پاک با 
اشاره به پیوستن ایران به پیمان اورآسیا گفت: این پیمان بسیار 
ارزشمند بود، اما نتوانستیم استفاده کنیم و حتی آسیب دیدیم، 
زیــرا این پیمان می گوید تعرفه گمرکی در بســیاری از کاال ها 
کاهش پیدا می کند و وقتی تعرفه ترجیحی تصویب شــد بازار، 
کشش کاالی ایرانی را داشت و موجب شد از مرز آستارا تقاضای 
زیادی بــرای صادرات اتفاق بیفتد.نائب رییس اتاق ایران هم با 
حضور در این برنامه با اشاره به مشکالت صادرکنندگان گفت: 
متاسفانه در سال های گذشته به بحث تجارت بین المللی توجه 
کافی نداشتیم در حالی که در جهان، حجم تجارت خارجی رو 
به افزایش اســت. حسین سالح ورزی ادامه داد: سهم ایران در 
تجارت بین المللی در سال ۱۳۹۵ حدود ۳ دهم درصد تجارت 
بین المللی در سطح جهان بود که این سهم در سال ۱۳۹۹ به 
دو دهــم درصد یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.وی گفت: 
ارزش دالری حجم تجارت خارجی ما در ســال ۱۳۹۹ نسبت 
سال ۱۳۹۸، سیزده درصد کاهش یافت و از ۸۵ میلیارد دالر به 
۷۳ و هشــت دهم میلیارد دالر کاهش یافته است.سالح ورزی 
افزود: ضعف های اساســی در بخش های مختلف داشتیم و در 
زمینه زیرساخت های بازرگانی از جمله لجستیک، ترانزیت، بیمه 

و بازاریابی کاری نکردیم و هنوز راهبرد تجاری مدرن نداریم.وی 
اضافه کرد: مناطق آزاد تجاری را راه اندازی کردیم که هدف آن 
کمک به توسعه تجارت خارجی بود، اما آمار ها نشان می دهد در 
عمل، نتوانســتند در این راستا نقشی را ایفاء کنند.نائب رییس 
اتاق ایران گفت: اولین کشوری هستیم که صادر کنندگان را با 
روش های مختلف، تعزیر و تنبیه می کنیم و این در دنیا سابقه 
ندارد.ســالح ورزی افزود: اگر قرار است هاب روابط اجتماعی و 
اقتصادی منطقه شویم مستلزم این است که از نظر دیپلماسی 
اقتصادی، خیلــی فعال تر عمل کنیم.او ادامــه داد: حتما باید 
توافق ها و پیمان های دو و چند جانبه را با کشور های پیرامون، 
خیلی جدی بگیریم و اقداماتی انجام شود تا هزینه مبادله برای 
صادرکنندگان کاهش یابد.حسین هرورانی کارشناس اقتصادی 
هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بیشــتر نابســامانی در 
تجارت خارجی کشورمان که در سال های اخیر به وجود آمده، 
ناشــی از سوء تدبیر و سوء مدیریت بوده است.وی ادامه داد: از 
ســال ۱۳۹۷ تا شــهریور ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۰ مورد آئین نامه و 
بخشنامه توسط هیئت وزیران صادر شده که همه آن در حوزه 
صادرات بوده است و ۷ مورد آن درباره ممنوعیت صادرات بوده 
است. هرورانی با بیان اینکه صادرکنندگان به ثبات نیاز دارند، 
افزود: باید راهبرد توســعه تجارت داشته باشیم؛ هیچ آماری از 
صادرات با ارزش افزوده باال و پائین نداریم و این نشان می دهد 
دغدغه ای برای توســعه صادرات کشــور، وجود ندارد و جهت 
گیری صادرات ما باید به سمت صادرات ارزش افزوده باال باشد.

وی اضافــه کرد: دولت، تنها کاری را که انجام داده این اســت 

که فقط عوارض وضع کرده و به نوعی، سیستم را مختل کرده 
است.این کارشــناس اقتصادی گفت: بر اساس آمار گمرک در 
خصوص ارزش هر تن کاال های صادراتی از ۵۷۰ دالر در ســال 
۱۳۹۵ به ۳۰۰ دالر در ســال ۱۳۹۹ رسیده است و این نشان 
می دهد با افت بسیار شدیدی مواجه شدیم و صادرات با ارزش 
افزوده پائین بسیار گسترش یافته است.وی افزود: بر اساس آمار 
بانک جهانی برای کاال های بــا ارزش افزوده باال، آمار صادرات 
ایران در ســال ۲۰۱۸، حدود ۱۷۵ میلیون دالر بوده است و به 
طور متوسط سالیانه 4۲ میلیون دالر صادرات داریم یعنی کمتر 
از یک درصد صادرات ما با ارزش افزوده باال بوده اســت و بقیه 
صادرات مربوط به مواد خام و پتروشیمی و مانند آن بوده است.

 هرورانی گفت: برخی اقدامات فوری الزم اســت از جمله اینکه 
دیپلماســی تجاری و اقتصادی با ۱۵ کشــور همسایه مان را 
به شــدت پیگیری کنیم.وی افــزود: از ابتدای انقالب تا کنون 
حــدود ۱4۸ موافقتنامه بازرگانی و گمــرک در حوزه صادرات 
و واردات داشــتیم، اما هیچکدام از آن ها آسیب شناسی نشده 
است هرورانی گفت: میزان اطالعاتی که سازمان توسعه تجارت 
از بازار هــای هــدف قرار می دهد به هیچ عنوان کافی نیســت 
هیــچ راهنما و چراغ راهی به صادر کننده نشــان نمی دهند تا 
صادراتمان رشد یابد. حسین اسپروز، صادر کننده نیز در ارتباط 
تصویری با این برنامه گفت: زمانی که درباره کشور های همسایه 
صحبت می کنیم مزایای همجــواری داریم، اما وقتی یک قدم 
دورتر می رویم هم بحث های لجستیکی، خیلی تاثیرگذار است 

هم بحث های مهندسی و بازاریابی.

افزایش صادرات به ۷۰میلیارد 
دالر در افق ۴ساله
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رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد؛گزیده خبر

نشانه های بهبود در اقتصاد ایران
رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به رشد اقتصادی ایران در 
فصل دوم ۲۰۲۱ علیرغم آســیب های کرونــا، گفت این امر 
نشان دهنده آن اســت که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی 
از رکود خارج شــده و به ســمت بهبود حرکت کرده است.به 
گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر صالح 
آبادی در جلســه ای با حضور مدیرعامل صندوق بین المللی 
پول، وزرای اقتصاد، روســای کل بانک های مرکزی و روسای 
موسســات مالی منطقه ای حوزه »منــاپ« )MENAP( که به 
صورت مجازی برگزار شــد، گفت: ایران نیز همانند بسیاری 
از کشــورها، آسیب سختی از همه گیری ویروس کرونا دیده 
اســت، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی 
قرار دارد. آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی 
تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم ســال ۲۰۲۱ است 
که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در 
دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید 
واکسن از خارج به دلیل تحریم های آمریکا است.رییس کل 
بانک مرکزی افزود: بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد 
رشــد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور 
قابل توجهی از رکود خارج شــده و به ســمت بهبود حرکت 
کرده است. عالوه بر این، به دلیل سیاست های حمایتی مالی 
و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در ســه ماهه 
دوم سال ۲۰۲۱ به ۸/۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل یک درصد کاهش را نشان می دهد.وی ادامه داد: در 
حال حاضر فرایند بهبود اقتصاد جهانی در شرایط با ثبات  تری 
قرار دارد اما همچنان در داخل و بین گروه  کشــورها نابرابری 
وجود دارد، که نشــان دهنده اهمیت قــدرت و دوره زمانی 
اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز پیشــرفت فرایند 
واکسیناسیون است. متأسفانه، واکسیناسیون با روند چندگانه، 
با ایجاد شکاف گسترده بین کشورهای فقیر و ثروتمند، منجر 

به بهبود روند چندگانه و متفاوت شــده است.صالح آبادی با 
تاکید بر اینکه هیچ کشوری در امان نیست، مگر اینکه تمامی 
کشــورهای جهان در برابر این ویروس ایمن شــوند، افزود: با 
توجه به یک رقمی بودن میزان واکسیناسیون در کشورهای 
با درآمد پایین، تحقق هدفگذاری صندوق برای واکسیناسیون 
۴۰ درصدی تا پایان سال جاری میالدی و ۶۰ درصد تا اواسط 
ســال ۲۰۲۲ مشکل اســت و هرگونه تعلل و طوالنی شدن 
واکسیناسیون در هر منطقه، بزرگترین تهدید برای چشم انداز 
اقتصاد جهانی است.  رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
روند کلی تخصیص SDR در سال ۲۰۲۱ نمی تواند در کمک 
به اعضا برای برآوردن نیازهای طوالنی مدت در زمینه هزینه 
های مربوط به کوید ۱۹ مناسب باشد، تصریح کرد: همچنین 

یک فرصت تاریخی برای افزایش منابع وام دهی صندوق بین 
المللی پول از طریق مشارکت داوطلبانه بخشی از اعضا با منابع 
خارجی قوی در صندوق توســعه پایداری با مدیریت صندوق 
بیــن المللی پول برای کمک به اعضــا در رویارویی با چالش 
های بلندمدت متعدد، از جمله کاهش فقر ، تقویت ســرمایه 
فیزیکی و انسانی و تقویت سطح تاب آوری در برابر تغییرات 
آب و هوایی ایجاد شده است که ما از این ابتکار به طور کامل 
حمایت کرده ایم و باید تاکید کنم  که حمایت صندوق باید با 
اولویت های کشور مطابقت داشته باشد.صالح آبادی در ادامه 
با تاکید بر اســتقبال ایران از طرح و استراتژی جدید صندوق 
بین المللی پول برای کمک به اعضا در مواجهه با چالش های 
مربوط بــه تغییرات آب و هوایی ، تصریح کرد: همه ما توافق 

داریم که تغییر آب و هوایی یک تهدید جهانی اســت  که بار 
آن به طور نامتناسبی بر دوش کشورهایی که سهم ناچیزی در 
تولید کربن دارند، ایجاد شده است. تغییرات آب و هوا دارای 
ویژگی ها و ابعاد بسیاری اســت، که دارای اهمیت متفاوتی 
در مناطق و کشــورهای مختلف اســت.وی افزود: مسئله ای 
که به طور کلی برای خاورمیانه و به ویژه ایران بســیار مورد 
توجه است، مشکل کمبود شدید آب و سقوط چشمگیر سطح 
آب در سالهای اخیر است.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: 
هرچند، پرداختن به ســمت تقاضا از طریق افزایش تدریجی 
هزینه با وجود تأثیر آن بر جمعیت کم درآمد آسان تر است، 
اما حل مشکالت سمت عرضه بسیار سخت تر است، چرا که 
به سرمایه گذاری های بزرگ و فناوری های پیشرفته ای نیاز 
دارد که بسیاری از کشــورهای خاورمیانه توان پرداخت و یا 
دسترسی به آن را ندارند.صالح آبادی در پایان خواستار توجه 
بیشتر به جنبه اغلب نادیده گرفته شده درگفتمان بین المللی 
پیرامون تغییرات آب و هوایی شــد و پیشــنهاد داد: در این 
خصوص کشورهای همجوار از طریق تأمین مالی چند جانبه و 
کشورهای غنی از طریق اشتراک گذاری دانش فنی در اختیار 

آن ها به نفع همه، همکاری کنند.
 )MENAP( گفتنی اســت مقصود از کشــورهای حوزه مناپ

منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است.
منــا )MENA - Middle East and North Africa( بــه معنــی 
خاورمیانه و شــمال آفریقا اصطالحی است که برای نامیدن 
کشــورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقا قرار دارند به کار می رود.از ماه آوریل ســال 
۲۰۰۳ میالدی، صنــدوق بین المللی پول واژه MENAP را در 
تحلیل های آماری خود به کار برد که شــامل کشورهای منا 
)MENA خاورمیانه و شــمال آفریقا( به عالوه  افغانســتان و 

پاکستان است.

در آخرین اجالس FATF چه گذشت؟
کارگروه اقدام ویژه مالی در آخرین دور از اجالس خود تا حد بســیار زیادی 
روی ارزهای دیجیتالی متمرکز بود با این حال تصمیمات دور از انتظاری نیز 

توسط اعضا گرفته شد.

افزوده شدن ترکیه به فهرست خاکستری
بــه گزارش ایســنا، تنش در روابط ترکیه با کشــورهای غربی به ویژه پس 
از اصرار این کشــور به تکمیل خرید ســامانه های دفاعی از روسیه شدت 
گرفته اســت. خبر بد دیگر برای اقتصاد ترکیه اکنون اضافه شــدن نام این 
کشــور به فهرست خاکستری FATF است که به معنی وجود ریسک باال در 
انجام تراکنش برای طرف های خارجی با ترکیه خواهد بود. عالوه بر ترکیه، 
کشورهای اردن و مالی نیز با نظر اعضای FATF به فهرست خاکستری اضافه 

شدند.  

باقی ماندن پاکستان در فهرست خاکستری
با وجود امیدواری پاکســتان به خروج از فهرســت خاکستری پس از انجام 
بسیاری از خواسته های FATF، این کارگروه اعالم کرد تصمیم گیری در این 
خصوص را باز هم به نشســت های آتی خود موکول می کند. هند از جمله 
اصلی ترین مخالفان خروج نام پاکستان از این فهرست محسوب می شود.  

ایران درفهرست سیاه باقی ماند
به دلیل اینکه هیچ پیشرفت جدیدی در رابطه با وضعیت ایران ایجاد نشد، 
کارگروه اقدام ویژه مالی اعالم کرد ایران را در فهرســت سیاه خود باقی نگه 
می دارد. ایران ســال قبل به فهرست ســیاه FATF اضافه شد.کارگروه ویژه 
اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شــده خود در مورد ارزهای دیجیتالی 
را منتشــر خواهد کرد. این راهنما مبتنی بر ســنجش ریسک دارایی های 
مجازی و سرمایه گذاری در آن ها خواهد بود و هفته آینده منتشر می شود.

الزم به ذکر است FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با 
پولشویی را تنظیم می کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه 
هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت های مجرمانه 
نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شــد.  این کارگروه ۳۹ عضو دارد که اعضای 

گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن از اعضای آن هستند.

بیش از ۵۲۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشــی بالغ بر ۱۳۴۶ 
هزار میلیارد ریال در شــهریور ماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول 
شــد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵.۷ 
درصد و ۴۴.۷ درصد افزایش داشــته اســت.به گــزارش ایِبنا، 
براســاس آمار بانک مرکزی در شــهریور ماه در استان تهران 
بیش از ۱۷۶ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۷۹۹ هزار 

میلیارد ریال وصول شد. در این ماه ۵۰.۳ درصد از تعداد چک 
های رمزدار وصولی در سه استان تهران )۳۳.۳ درصد(، اصفهان 
)۹.۵ درصد( و خراســان رضوی )۷.۵ درصد( وصول شده است 
که بیشترین سهم را در مقایسه با ســایر استان ها دارا بودند. 
همچنین ۷۰.۱ درصد از ارزش چک های فوق در اســتان های 
تهران )۵۹.۳ درصد(، اصفهان )۶.۲ درصد( و خراســان رضوی 

)۴.۶ درصد( وصول شده است.
چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک در شهریور ماه ۱۴۰۰ 
در کل کشــور وصول شــد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و 
۶۰۰ هزار فقط عادی و بالغ بر ۵۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. 
بر این اساس در کل کشور ۹۲.۶ درصد از کل تعداد چک های 

وصولی عادی و ۷.۴ درصد رمزدار بوده است.در ماه مورد بررسی 
در کل کشــور حدود ۳۵۳۱ هزار میلیارد وصول شد که حدود 
۲۱۸۵ هــزار میلیارد ریال چک عادی و بیــش از ۱۳۴۶ هزار 
میلیارد ریال چک رمزدار بوده اســت. به عبارتی در کل کشور 
۶۱.۹ درصد از کل ارزش چک های وصولی عادی و ۳۸.۱ درصد 

رمزدار بوده است.

وصول ۵۲۹ هزار فقره 
چک رمزدار در شهریور
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گزیده خبر

تایوان؛ چالش جدی چین و آمریکا
 تنش ها بین چین و امریکا در مورد تایوان، جزیره ای در جنوب چین که ادعای 
اســتقالل دارد، درحال افزایش است، پکن این جزیره را سرزمین اصلی خود می 
داند و معتقد است سراسر جهان از جمله آمریکا باید بر اساس »اصل چین واحد« 
با آن برخورد کنند.به گزارش ایرنا، اگرچه آمریکا سال ها پیش اصل چین واحد 
را امضا کرده اســت اما همچنان گوشه چشمی به این جزیره دارد و می خواهد 
از آن به عنوان کارتی برای فشــار بر چین اســتفاده کند؛ به ویژه اینکه در دوره 
ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریکا این وضعیت تشدید شد و تنش ها میان 
دو کشور بر سر ارتباط واشــنگتن با تایوان افزایش یافت.با این حال در روزهای 
اخیر که تنش های چین و تایوان افزایش یافته، واشنگتن از یک سوی می گوید 
به سیاست اصل چین واحد پایبند است اما از سوی دیگر ادعا می کند در صورت 
بــروز جنگ میان چین و تایوان از تایــوان دفاع خواهد کرد؛ موضوعی که باعث 
خشم چین شده است.جو بایدن رییس جمهوری دموکرات آمریکا روز پنجشنبه 
گذشــته در اظهاراتی کامال مداخله جویانه گفته بود، چنانچه بین چین و تایوان 
درگیری ایجاد شود متعهد به دفاع از تایوان خواهد بود.او ادعا کرده بود: واشنگتن 
برترین قدرت نظامی تاریخ اســت و در صورت وقوع درگیری بین تایوان و چین، 
از تایوان دفاع خواهد کرد و متعهد به دفاع از این جزیره است.این اظهارات بایدن 
در حالی است که آمریکا در سال ۱۹۷۹ رسما تحت سه اعالمیه رسمی مشترک 
واشنگتن با پکن، سیاست چین واحد را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک 
خود با تایوان را قطع کرد، اما با وجود تعهد رسمی واشنگتن به پکن، در سال های 
اخیر روسای جمهوری آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات اقداماتی 
مغایر با سیاست چین واحد از قبیل فروش تسلیحات نظامی و برقراری مراودات 
دیپلماتیک با تایوان انجام داده اند.»لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا هم در تازه ترین 
موضع خود در مورد چین و تایوان، اطهرات مداخله جویانه بایدن را تکرار کرده و 
گفته واشنگتن همزمان به سیاست چین واحد متعهد است ولی از کمک به تایوان 
بــرای دفاع از خود نیز دریغ نخواهد کرد؛ موضوعی دو پهلو که بیانگر سیاســت 
غیر شفاف واشــنگتن در مورد تایوان است.وی افزود: ما به سیاست چین واحد 
متعهد می مانیم همانطور که در سال های گذشته بوده ایم اما به تامین منابع و 

قابلیت هایی که تایوان برای دفاع از خود نیاز دارد، ادامه خواهیم داد.
از ســوی دیگر مقامات چینی ساکت ننشسته و به این اظهارات مداخله جویانه 
واشنگتن پاسخ قاطع داده اند. »وانگ ون بین« سخنگوی وزارت خارجه چین در 
واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات آمریکا هشــدار داد که واشنگتن باید 
از ارســال پیام اشتباه به تایوان در این زمینه خودداری کند.او در نشست خبری 
روزانه خود در پکن افزود: چین در مورد منافع اصلی خود جایگاهی برای امتیاز 
دادن قائل نیســت،  این مقام چینی به اروپا نیز هشدار داد که تنها یک چین در 
جهان وجود دارد لذا از تضعیف حاکمیت پکن دســت بردارد.وانگ در واکنش به 
درخواست پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا برای تقویت همکاری با تایوان تصریح 
کرد: پارلمان اروپا باید هرچه ســریع تر اظهــارات و اقداماتی که به حاکمیت و 
تمامیت ارضی چین خدشه وارد می کند را متوقف کند و از اقدامات تحریک آمیز 
و تقابل دست بردارد.سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این باره ادامه داد: تنها 
یک چین در جهان وجود دارد. تایوان بخش جدایی ناپذیر از قلمرو چین اســت. 
جامعه بین الملل اصل چین واحد را به رسمیت شناخته است و اساس روابط چین 
و اتحادیه اروپا همین اصل است.در حال حاضر می توان گفت در کنار مساله هنگ 
کنگ، منطقه مسلمان نشین سین کیانگ و حتی کرونا، مساله تایوان به یکی از 
مهمترین مســایل تنش زا بین پکن و واشنگتن تبدیل شده و نگرانی های بین 
المللی ایجاد کرده اســت اما این سوال همچنان باقی است که آمریکا با چه حق 

و هدفی، در مسایل داخلی چین که تایوان جزیی از ان است مداخله می کند.

 پلوسی از اختالف نظر با تل آویو درباره
 برجام گفت

نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا فاش کرد که در جریان دیدارش 
با »یاییر الپید« وزیر امور خارجه رژیم صهیونیســتی در واشنگتن، درباره ارزش 
برجام و پیامدهای خروج واشنگتن از توافق با ایران به اختالف نظر خورده است.

به گزارش ایرنا، نشریه جویش اینســایدر در گزارشی ذکر کرد: پلوسی گفت که 
)رژیم( اســرائیل دوست نزدیک ما بشــمار می رود اما هنوز درباره عبور ایران از 
مفاد برجام صحبت می کنند. وی افزود اسرائیلی ها گویا درک نمی کنند که خروج 
)آمریکا( از برجام باعث شــد تا ایرانی ها هم از اجــرای آن فاصله بگیرند.رییس 
مجلس نمایندگان آمریکا این مطلب را در نشست مجازی »بنیاد پالشرز« مطرح 
و از تالش های رژیم صهیونیستی علیه سیاست های آمریکا در زمینه برجام انتقاد 
کرد. در این نشســت سایر نمایندگان دموکرات هم از توافق هسته ای ایران دفاع 
کرده و  ان را قراردادی موثر خواندند.»ادم اسمیت« رییس کمیته نیروهای مسلح 
مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشتکه ایران از زمانی که دونالد ترامپ از برجام 
خارج شــد برنامه های هسته ای خود را توســعه داده است. وی بر همین اساس 
بازگشت به این توافق را برای کاهش چالش ها در زمینه اشاعه تسلیحات هسته ای 
ضروری دانســت.همچنین »بن رودز« معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره 
»باراک اوباما« با اشــاره به اظهارات اخیر مقامات دولت جو بایدن درباره کاهش 
صبر راهبردی آمریکا در زمینه مذاکرات وین و گزینه های جایگزین آن بر تشدید 
تحریم ها به عنوان یک گزینه اشاره کرد که در دوره ترامپ موثر نبود.تا کنون ۶ 
دور مذاکره در شــهر وین میان آمریکا و سایر طرف های برجام غیر از ایران برای 
تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف ها می گویند پیشرفت های 
ملموســی در این مذاکرات حاصل شده اما اختالفات کماکان باقی است.آیت اهلل 
ابراهیم رییســی رییس جمهوری ایران تصریح کرده اســت که ایران هرگز میز 
مذاکرات را ترک نکرده و درباره مذاکرات هسته ای جدی است. وی تصریح کرد که 
طرف دیگر با آمادگی برای رفع تحریم می تواند جدیت خود را نشان دهد.حسین 
امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه ایران نیــز در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل گفت که علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران هفته آینده 
برای مذاکره با انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به 

بروکسل سفر می کند.

در ارتباط با پرونده »عثمان کاواال«؛
اردوغان سفرای ۱۰ کشور را اخراج کرد

رییس جمهور ترکیه امروز در ســخنانی ســفرای ۱۰ کشــور مرتبط با پرونده 
»عثمان کاواال« را عناصر نامطلوب اعالم کرد و خواستار اخراج آنان شد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در سخنانی خواستار 
اخراج سفرای ۱۰ کشور شد.اردوغان در این خصوص گفت که طبق دستوری که 
به مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه این کشور ابالغ شده است، ۱۰ نفر از سفیران 
کشورهای خارجی به عنوان عناصر نامطلوب شناخته می شوند.این در حالیست 
که وزارت امور خارجه ترکیه چندی پیش سفرای آمریکا، آلمان، دانمارک، فنالند، 
فرانســه، هلند، سوئد، کانادا، نروژ و نیوزلند را به دلیل اظهارنظر در مورد پرونده 
»عثمــان کاواال« به این وزارتخانه احضار کرده بود.ســفرای این ۱۰ کشــور در 
حساب های کاربری خود در رسانه های اجتماعی خواستار آزادی »عثمان کاواال« 

شده و بازداشت وی را »سایه ای بر دموکراسی« خوانده بودند.

فیسبوک، گرفتار در بحران افشاگری
 شــبکه اجتماعی فیســبوک پس از آنکه یک افشاگر این رســانه را به انتشار آگاهانه 
مطالــب نفرت انگیز و فعالیت های غیرقانونی متهــم کرد، با بحران فزاینده ای روبه رو 
شــد.به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، اتهامات طرح شده از سوی این افشاگر در قالب 
شــکایت نامه ای برای یک نهاد آمریکایی که مسئول کنترل مقررات مربوط به حمایت 
از سرمایه گذاران در شرکت های سهامی عام است، گنجانده شده است.در این شکایت 
نامه عنوان شده که چطور مسئوالن فیسبوک اغلب به دلیل نگرانی از خشمگین کردن 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق آمریکا و متحدانشان یا از دست دادن رشد باالی 
این شــرکت، از اعمال قوانین مربوط به ایمنی خودداری می کردند.این افشــاگر به نام 
»فرانسیس هوگن« که مدیر سابق بحش محتوای فیسبوک بوده، گفته که این شرکت 
بارها منافع را بر امنیت عمومی اولویت داده اســت.ادعای افشاگر در همان روزی مطرح 
شــد که رســانه هایی چون نیویورک تایمز، واشنگتن پست و ان بی سی گزارش هایی 
مبتنی بر اسناد داخلی به اشتراک گذاشته شده از سوی هوگن منتشر کردند.این اسناد، 
نگاه عمیق تری به اشــاعه اطالعات غلط و تئوری های توطئه در فیسبوک به ویژه در 
ارتباط با انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا می اندازد.این اسناد نشان می دهد 
که کارکنان فیسبوک بارها قبل و بعد از انتخابات زمانی که دونالد ترامپ تالش می کرد 
پیروزی جو بایدن را ابطال کند، پیام های نگران کننده ای را منتشر می کردند.براساس 
اعالم نیویورک تایمز، یک دانشــمند داده های شرکت به همکاران گفت که ۱۰ درصد 

از مجموع دیدگاه هایی با محتوای سیاسی آمریکا، پست هایی بود که به دروغ ادعا می 
کرد در انتخابات تقلب شــده اســت. اما در حالی که کارکنان این مسائل را مطرح می 
کردند و از شــرکت می خواستند در این زمینه اقدام کند، فیسبوک کوتاهی می کرد.

همچنین براساس گزارش ان بی سی نیوز، اسناد داخلی حاکی است محققان فیسبوک 
دریافتند ابزارهای توصیه کننده فیســبوک بارها کاربران را به سوی گروه های افراطی 
ســوق می داد و هشدارهای داخلی را ترغیب می کرد که برخی از مدیران آن را نادیده 
می گرفتند.هوگن گفت که فیسبوک در یک مرحله الگوریتم خود را برای بهبود ایمنی 
و کاهش محتوای التهابی تغییر داد، اما این تغییرات را پس از انتخابات کنار گذاشــت، 
تصمیمی که وی آن را مســتقیما به حمله هواداران ترامپ به کنگره مرتبط کرد.ششم 
ژانویه ۲۰۲۱  )۱۷ دی( کنگره آمریکا مشغول شمارش آرای مجمع گزینندگان )الکترال 
کالج( برای تایید نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض 
چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی گیری در ایالت آریزونا، دونالد ترامپ از هوادارانش 
خواست تظاهرات به اصطالح مسالمت آمیز برگزار کنند.با این حال طرفداران ترامپ در 
جمعیتی بزرگ به کنگره حمله کرده و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی،   توانستند 
وارد ســاختمان و اتاق های مختلف آن شــوند. در جریان این حمله خشونت آمیز، پنج 
نفر از جمله یک نیروی پلیس کشــته شدند.حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره 
آمریکا با اســتیضاح دوم او در کنگره همراه شد. با این حال محاکمه ترامپ در مجلس 

ســنای آمریکا با مخالفت جمهوری خواهان مواجه شد و شکست خورد.درهمین حال، 
فرانسیس هوگن قرار است ۲۵ اکتبر )۳ ابان( در کمیته صیانت از فضای مجازی پارلمان 
انگلیس به صورت آنالین از آمریکا شهادت دهد.این کمیته سرگرم بررسی طرحی است 
که بر اســاس آن شــبکه های مجازی را ملزم به رعایت حقوق کاربران فضای مجازی 
می کند.  این درحالیست که هوگن می گوید محتوای فیسبوک به روان کودکان آسیب 
زده و باعث تفرقه می شود.این مقام سابق فیسبوک که افشاگری هایش بزرگترین شبکه 
اجتماعی جهان را تکان داده است، مارک زاکربرگ و شرکتش را متهم کرد که آگاهانه 
و برای افزایش سود خود، محصوالتی را تبلیغ می کند که به کودکان و نوجوانان آسیب 
می زند.در طول نزدیک به دو سال کار با این شرکت، هوگن به عنوان مدیر محصول تیم 
مدنی صداقت فیسبوک فعالیت می کرد و بر جلوگیری از دخالت در انتخابات و مقابله با 
اطالعات غلط متمرکز بود. او در ماه آوریل سال جاری از فیسبوک استعفا داد و هزاران 
صفحه از اســناد داخلی این شــرکت را با خود خارج کرد.فیسبوک ادعا کرده است که 
پوشــش خبری افشاگری های هوگن تصویری نادرست از تحقیقات داخلی این شرکت 
را نشان می دهد و اندی استون سخنگوی شرکت اعالم کرد هوگن تخصص الزم را  در 
یکی از موضوعات اصلی که در مورد آن شــهادت می دهد، ندارد.خانم هوگن همچنین 
قرار اســت ۸ نوامبر )۱۷ آبان( در یکی از کمیته های پارلمان اروپا که پیامدهای منفی 

غول های فناوری را بررسی می کند، شهادت دهد.

آژانس اتمی:
 شواهدی از غنی سازی مخفیانه اورانیوم توسط ایران وجود ندارد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای تصریح کرد شــواهدی از غنی سازی مخفیانه اورانیوم توسط ایران 
وجود ندارد.به گزارش فارس، »رافائل گروسی«، مدیر کل آژانس بین  المللی انرژی اتمی تصریح کرد شواهدی از غنی سازی 
مخفیانه اورانیوم توسط ایران وجود ندارد.مدیر کل آژانس که بامداد جمعه با »مرکز استیمسون« مصاحبه می کرد در پاسخ 
به این ســوال که آیا اطمینان دارد که ایران به صورت مخفیانه اورانیوم غنی سازی نمی کند گفت: »هیچ اطالعاتی مبنی 
بر اینکه آنها چنین کاری انجام می دهند در اختیار ندارم.«وی اضافه کرد: »بنابراین، همزمان با اینکه نشانه هایی مبنی بر 
اینکه آنها چنین کاری انجام می دهند وجود ندارد من تمام اماکنی که آنها در آنجاها غنی سازی انجام می دهند را مورد 
بررسی قرار می دهم.«گروسی سپس در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه سطح اطمینانش درباره اطالعاتی که 
از ایران دارد چه اندازه اســت گفت: »]اطمینانم به چنین اطالعاتی[ بسیار باال است. می خواهم خیلی دقیق حرف بزنم. 
اگر به ما اجازه بازرســی داده شود من به توانایی سیستم بازرسی ام برای سر در آوردن از اتفاقاتی که در حال وقوع است 
اعتماد بســیار باالیی دارم.«مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح کرد درباره 
مذاکره با ایران بایســتی این نکته را مدنظر داشــت که هر روز، حائز اهمیت است.او گفت: »فکر می کنم وقتی که روند 
مذاکرات و رایزنی ها با ایران را در نظر می گیریم، هر روز حائز اهمیت است... چیزی که من االن سعی دارم روی آن تمرکز 
کنم بالفاصله ترین چالش های پیش رویمان اســت.«رافائل گروسی مذاکرات آژانس اتمی با ایران را »بسیار چالش انگیز« 
توصیف کرد، اما تأکید کرد که این گفت وگوها تنها راه برای از میان برداشتن اختالفات است.مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز پنجشنبه هم در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ضمن اعالم این که به زودی برای دیدار با مقام های 
جمهوری اسالمی، به ایران سفر می کند گفت که چند هفته آینده در تعیین این که آیا مذاکرات »وین« برای احیای برجام 

از سرگرفته می شود، »سرنوشت ساز« است. 

پوتین: 
طالبان را به  زودی از فهرست گروه  های تروریستی خارج می  کنیم

رییس جمهور روسیه تصریح کرد که مسکو در حال حرکت به سوی به رسمیت شناختن طالبان است اما انجام این کار 
مستلزم طی شدن همان روال هایی است که این گروه را در روسیه در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.به 
گزارش فارس، »والدیمیر پوتین«، رییس جمهور روســیه در گردهمایی باشگاه »واالدای« تصریح کرد که مسکو در حال 
حرکت به ســمت به رسمیت شناختن گروه طالبان است.پوتین درباره احتمال به رسمیت شناختن گروه طالبان که در 
حال حاضر در روسیه در فهرست گروه های تروریستی است گفت: »به نظرم می رسد به این مرحله )به رسمیت شناختن 
طالبان( نزدیک می شویم.«رییس جمهور روسیه اضافه کرد: »موضع روسیه، حرکت  به سمت این مسیر خاص خواهد بود، 
اما چنین تصمیم هایی باید به همان شــیوه ای که این گروه به عنوان گروه تروریســتی در لیست سیاه قرار گرفتند انجام 
شوند.«والدیمیر پوتین گفت که آمریکا با خارج کردن نیروهایش از افغانستان »کار درستی انجام داده است« اما ایاالت 
متحده و اروپا »نباید از قبول مسئولیت برای تحوالت جاری و آینده افغانستان شانه خالی کنند.«روز چهارشنبه نماینده 
روسیه در امور افغانستان ضمن رد هرگونه تعیین ضرب االج از سوی مسکو برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید 
کرده بود طالبان باید انتظارات جهانی درباره حقوق بشــر و فراگیر بودن دولت را برآورده کند.گروه طالبان یکشنبه )۱۵ 
اوت/۲۴ مردادماه( بعد از خروج »اشرف غنی«، رییس جمهور سابق افغانستان وارد شهر کابل شد. تحلیلگران ورود نیروهای 
طالبان را به منزله خاتمه تالش های ۲۰ ســاله آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای بازسازی افغانستان به شکل مطلوب 
جهــان غرب می دانند.بعد از توافق فوریه ۲۰۲۰ آمریکا و طالبــان و امضای »توافقنامه صلح« بین دو طرف، روند خروج 
نظامیان آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان شروع شد.ایاالت متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۰۱ 
در پاسخ به حمالت ۱۱ سپتامبر همان سال در آمریکا، به افغانستان حمله نظامی کردند و از آن زمان به بعد حضور نظامی 

و اشغالگری آنها در افغانستان ادامه داشت.
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در حال حاضر اندازه مغز انسان ها از اندازه مغز اجدادشان کوچک تر 
اســت. البته این کاهش اندازه مغز انسان حتی برای انسان شناسان 
نیز همانند یک راز بزرگ بوده اســت.به گزارش ایســنا و به نقل از 
تی ای، محققان دانشگاه بوســتون در مطالعه اخیرشان به بررسی 
دقیق تکامل مغز پرداخته  و طــی آن اظهار کرده اند که اندازه مغز 
انسان در حدود ســه هزار سال پیش کاهش یافته است.مطالعه بر 
روی مغز مورچه ها نشــان می دهد که کوچک شدن مغز هم راستا 
با گســترش اطالعات اشتراکی در جوامع بشــری است. اطالعات 
اشــتراکی)collective intelligence( دربرگیرنده آن دسته از اطالعات 
اســت که در اثر تالش های پیوســته و مکرر و رقابت افراد بدست 

می آید و در تصمیم گیری های جمعی خود را نشان می دهد.

مطالعــات جدید انجام شــده به رهبری موسســه بهداشــت جهانی 
بارســلونا)ISGlobal( که تحت حمایت بنیاد  »ال کایشا«)la Caixa( قرار 
دارد، شــواهدی قوی از فصلی بودن بیماری کووید-۱۹ و ارتباط آن با 
دما و رطوبت پایین ارائه می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از یورک آلرت، 
 Nature Computational« نتایج این تحقیقات که به تازگــی در مجله ی
Science« منتشر شده است از انتشار ذرات ویروس سارس-کوو-۲ توسط 
هوا نیز پشتیبانی می کند.سوال اساســی که در مورد ویروس سارس-

کوو-۲ مطرح می شــود این است که آیا این ویروس مانند ویروس های 
فصلی مثل آنفلوانزا رفتار خواهد کرد یا در هر زمانی از سال منتقل می 
شود؟ اولین مدل سازی های نظری نشان می داد که آب وهوا نقش تعیین 

کننده ای در گسترش کووید-۱۹ ایفا نمی کند.

بیماری عفونی ســل)TB( ساالنه تقریبا جان دو میلیون نفر را در جهان 
را می گیرد. سل عفونتی باکتریایی است که عمدتا ریه های فرد را درگیر 
می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ای، ســل یک بیماری عفونی 
شــایع و در بسیاری از موارد مرگبار است. این بیماری توسط گونه های 
مختلف مایکوباکتریا، به طور معمول »مایکوباکتریوم توبرکلوزیس« ایجاد 
می شــود. انتقال باکتری توسط قطره های کوچک تنفسی از فرد بیمار 
صورت می گیرد. اگرچه این بیماری با مصرف آنتی بیوتیک های مناسب 
قابل درمان اســت اما طی سه دهه گذشــته مقاومت دارویی به عنوان 
یک مشــکل مهم در روند درمان این بیماری ظاهر شده است.پزشکان 
بــه منظور تعیین این موضوع  که چــه دارویی در  روند بهبودی بیمار 

تاثیرگذار است،.

 چرا اندازه مغز انسان 
کاهش یافت؟

کشف شواهد قوی از فصلی 
بودن بیماری کووید-19

علل ژنتیکی مقاومت دارویی در 
بیماری«سل« شناسایی شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نماز جمعه تهران ۳۰ مهر ۱۴۰۰

نگاهی به اولین شوتینگ بریک الکتریکی دنیا
اوایل امســال بود که کمپانی جیلی چین تأسیس زیر برند الکتریکی جدید با نام زیکر را اعالم کرد. این شرکت روی تولید خودروهای 
الکتریکی لوکس تمرکز داشته و مأموریت آن تزریق جذابیت به چنین خودروهایی است. در واقع شعار زیکر “دیگر خودروهای الکتریکی 
خسته کننده بس است” را برای خود انتخاب کرده است.زیکر در ماه آوریل از اولین محصول خود در نمایشگاه شانگهای ۲۰۲۱ رونمایی 
کرد. این خودرو ۰۰۱ نام داشته و سازنده از آن به عنوان اولین شوتینگ بریک تمام الکتریکی و تولید انبوه دنیا نام می برد. حاال و پس 
از گذشت شش ماه اولین نسخه زیکر ۰۰۱ خط تولید شرکت در نینگبوی چین را ترک کرده است.زیکر کاماًل به محصول خود افتخار 
کرده و از آن به عنوان جذاب ترین خودروی الکتریکی نسل جدید نام می برد. با وجود طراحی روان و تمیزی که ما را به یاد پورشه پانامرا 
کراس توریســمو می اندازد، زیکر ۰۰۱ واقعاً جذاب اســت. البته می توان گفت خودروهای الکتریکی زیادی در بازار هستند که طراحی 
خســته کننده ای ندارند اما ۰۰۱ از طراحی دل چسبی سود می برد.نیروبخش این خودرو دو پیشرانه الکتریکی است که قدرت ترکیبی 
۵۳۶ اسب بخاری تولید می کنند. این نیرو به تمامی چرخ ها منتقل شده و شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ۳.۸ ثانیه ای و حداکثر 

سرعت فراتر از ۲۰۰ کیلومتر در ساعت را رقم می زند. خریداران می توانند مجموعه باتری ۸۶ و ۱۰۰ کیلووات ساعتی را انتخاب کنند.

اعالم ساعت و مکان بازی ایران با لبنان و سوریه
کنفدراســیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای برنامه دقیق بازی ایران با لبنان و امارات را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، براساس نامه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه مسابقات روزهای پنج و ششم دور نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ بروز رسانی شده است که 
طبق برنامه قبلی ایران با تیم های لبنان و سوریه در خارج از خانه بازی خواهد کرد.در گروه نخست این رقابت ها، دیدار تیم های 
لبنان و ایران روز پنجشنبه ۲۰ آبان از ساعت ۱۴ به وقت بیروت )۱۴:۳۰ به وقت تهران( در ورزشگاه صیدا لبنان برگزار می شود. 
لبنان اولین بازی خود را در خانه برگزار می کند و به گفته مقامات لبنانی، این دیدار با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.ضمن 
اینکه دیدار تیم های سوریه و ایران روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه از ساعت ۱۸:۰۰ به وقت امان )۱۸:۳۰ به وقت تهران( در ورزشگاه 
ملک عبداله دوم اردن برگزار خواهد شد. سوریه به علت مسائل امنیتی دیدارهای خود را در کشور اردن برگزار می کند.پیش از 
این تیم ملی فوتبال ایران در چهار دیدار ابتدایی خود مقابل تیم های عراق، سوریه و امارات به پیروزی دست یافت و مقابل کره 

جنوبی مساوی کرد و در صدرجدول گروه قرار گرفت.

صانع رپوردگار حی توااناول دفتر هب انم ازید داان ی عالم و آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبااکبر و اعظم خدا
مرغ هوا را نصیب و ماهی ردیااز رد بخشندگی و بنده نوازی

قسمت خود می خورند منعم و ردویش
روزی خود می ربند پشه و عنقا ند رد بن چاهی هب زری صخرهٔ صماحاجت موری هب علم غیب بدا ربگ رت از چوب خشک و چشمه ز خاراجانور از نطفه می کند شکر از نی

پیشنهاد

چهره روز

کتاب روز ملخ
 The Day of the Locust تاب روز ملخ بــا عنوان اصلی
آخرین اثر نویســنده آمریکایی، ناتانیل وست است. 
رمانی کــه آن را بهترین رمان نگاشته شــده درباره 
مناســبات حاکم بر هالیــوود در دهه ی ۳۰ میالدی 
می دانند. نویســنده در این کتاب که یک برهه زمانی 
خاص را شــامل می شود، پشــت  پرده هالیوود را به 
تصویر می کشد، دنیایی که ُمشتی انسان بی استعداد 
نماینده اش هســتند – مجریان ورزشــی، هرزه ها، و 
مهاجرانــی که از دیگر نقاط آمریــکا به لس آنجلس 
آمده اند تا در هالیوود به موفقیت دســت پیدا کنند 
و حتی تبدیل به ســتاره ای بزرگ شوند.کمی پس از 
انتشار این رمان، ناتانیل وست در ۳۷ سالگی به همراه 
همســرش، در تصادف رانندگی جان باخت. وســت به هنگام مرگ کم وبیش گمنام بود و آثارش 
نه پرفروش بودند و نه با استقبال منتقدان روبه رو می شدند. منتقدان محافظه کار و دست راستی 
آثار او را بیش از حد نیهیلیستی و آخرالزمانی می شمردند و منتقدان رادیکال و چپگرا نیز آن ها را 

طنزآمیزتر از آن می پنداشتند که در ادبیات جدی و ضدفاشیستی رایج در آن زمان جای گیرند.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب، بخشی از متن داستان آمده است که بسیار خواندنی است:

تنها آنانی که هنوز امیدی در دل دارند می توانند از موهبت اشــک بهره مند شــوند، اشکشان که 
بند می آید، حالشــان هم بهتر می شــود. اما گریه هیچ دردی از نومیــدان دوا نمی کند، آنان که 
امیدی در دل ندارند و اضطرابشان ریشه ای و همیشگی است. هیچ چیز برای آنان تغییر نمی کند. 
معموالً خودشان این را می دانند، اما نمی توانند جلو گریه شان را بگیرند. )کتاب روز ملخ اثر ناتانیل 

وست – صفحه ۸۱(.....

پابلو پیکاس
پابلــو روییــس ای پیــکاس )زاده ۲۵ اکتبــر ۱۸۸۱ – 
درگذشــته ۸ آوریل ۱۹۷۳( نقاش، شاعر، طراح صحنه، 
پیکرتراش، گراورساز و سرامیک کار اسپانیایی و یکی از 
برترین و تأثیرگذارترین هنرمندان سده ۲۰ میالدی بود. 
او به همراه ژرژ براک، نقاش و پیکرتراش فرانسوی، سبک 
کوبیســم را پدیدآورد.از جمله آثار مشهور او می توان به 
دوشــیزگان آوینیون و گرنیکا اشاره کرد. پیکاسو بیشتر 
عمر خود را در فرانســه به سر برد. وی در ۲۵ اکتبر سال 
۱۸۸۱ در ماالگا، یکی از شــهرهای کشــور اسپانیا، زاده 
شده و با نام »پابلو دیه گو خوسه فَرنسیسکو د پائوال خوان 
رمدیوس ترینیداد روییس ای پیکاسو« غسل تعمید داده 
شد. او فرزند یک نقاش تحصیل کرده به نام خوزه روییس 
 بالنکو بودکه از سال ۱۹۰۱ نام خود را به نام خانوادگی مادرش تغییر داد. پابلو از همان دوران کودکی به 
نقاشی عالقه پیدا کرد و از ده سالگی نزد پدرش که معلم یک آموزشگاه هنری بود، اصول اولیهٔ نقاشی را 
فراگرفت و دوستانش را با کشیدن نقاشی بدون بلند کردن قلم یا نگاه کردن به کاغذ سرگرم می کرد.در 
سال ۱۸۹۵ به همراه خانواده به بارسلونا تغییر مکان دادند]۵[ و پیکاسو در آن جا در آکادمی هنرهای عالی 
به نام اللُنخا )La Lonja( به تحصیل مشغول شد. در اوایل کار، دیدار او از مکان ها و گروه های مختلف هنری 
تا سال ۱۸۹۹ در پیشرفت هنریش بسیار تأثیرگذار بود. وی تحصیالت خود را در فرانسه به پایان رساند. 
او نزد پدرش که استاد نقاشی بود به آموختن پرتره نگاری پرداخت و در سال ۱۹۰۳ مقیم پاریس شد. وی 
در ۸ آوریل ۱۹۷۳، در حالی که به اتفاق همسرش ژاکلین روک دوستانشان را برای صرف شام پذیرایی 
می کردند بر اثر حمله قلبی درگذشت. ژاکلین روک که پس از پیکاسو شدیداً از نظر روحی دگرگون شده 

بود، در سال ۱۹۸۶، با شلیک گلوله خودکشی کرد.

فرهنگ

ســینمای هنگ کنگ فیلم »صفر تا قهرمان« را به 
عنوان نماینده رســمی خود در جوایز اسکار ۲۰۲۲ 
معرفی کرد.به گزارش ایسنا، انجمن تصاویر متحرک 
هنــگ کنگ فیلم »صفر تا قهرمــان« به کارگردانی 
»جیمی وان چی-مان« را به عنوان نماینده این کشور 
در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره 
جوایز سینمایی اسکار انتخاب کرد.این فیلم بر اساس 
داستان واقعی »سو وا-وای« دونده هنگ کنگی ساخته 
شــده که در خانواده ای فقیر و با معلولیت متولد شد 
اما در ادامه موفق به شکستن چندین رکورد جهانی 
با کســب ۱۲ مدال طالی پارالمپیک بین سال های 
۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ شد.»صفر تا قهرمان« در هنگ کنگ 
همچنان در حال اکران اســت و با اســتقبال خوبی رو به رو شــده اســت و با ۳.۵ میلیون دالر، 
پرفروش ترین فیلم ســینمای این کشور در سال جاری بوده است.سینمای هنگ کنگ نخستین 
بار در ســال ۱۹۵۹ وارد رقابت اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شد و تاکنون ۳۶ بار در این 
رقابت شرکت کرده و تا به امروز ۳ فیلم از این کشور به جمع نامزدهای نهایی این شاخه راه یافتند، 
»ژانــگ ییمو« با فیلم »فانوس قرمز را برافراز« )۱۹۹۱(، »چن کایگه« با فیلم »بدرود معشــوقه 
من« )۱۹۹۳( و »درک ســانگ« با فیلم »روزهــای بهتر« )۲۰۲۰(.آخرین مهلت معرفی نماینده 
رسمی کشورها برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار، اول نوامبر )۱۰ آبان( است. 
نامزدهایی نهایی اسکار ۲۰۲۲ روز ۸ فوریه ۲۰۲۲ )۱۹ بهمن( و مراسم اسکار نیز ۲۷ مارس ۲۰۲۲ 
)۷ فروردین( برگزار می شود و تاکنون ۵۷ کشور نمایندگان رسمی خود را رقابت در اسکار ۲۰۲۲ 

به آکادمی اسکار معرفی کرده اند.

»صفر تا قهرمان« در اسکار
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